
Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa mgr. ini. Krzysztofa Siekierskiego zatytulowanej:

,,Optymolirocja wielonoinikowych sieci zaklodowych w celu zwiqkszenia hezpieczeistwd w
zakresie zarzqdzonio energiq elektrycznq w wybranym zoklodzie przemyslowym"

1. Podstawa wykonania recenzji

Niniejsza recenzja zostala wykonana na podstawie zlecenia Dziekana Wydzialu

Politechniki Slqskiej sformulowanego na podstawie uchwaly Rady Wydzialu

Politechniki SlEskiej w pi6mie nr RE 277lBO/f6117 z dnia ! marca 2017 roku.

Elektrycznego

Elektrycznego

2. Przedmiot rozprawy

Przedmiotem rozprawy sE rozwaiania zwiEzane z zapewnieniem bezpieczeistwa zasilania zaklad6w

przemyslowych w no6niki energii. Autor definiuje pojqcie ,,bezpieczeistwo" .jako ,,stan zbilansowania

zasilania zakladu w energie umo2liwiajEcy pokrycie bie2qcego zapotrzebowania wynikajEcego z

potrzeb i plan6w produkcyjnych". Naruszenie bezpiecze6stwa bqdzie jest w pracy rozumiane jako

deficyt niezbqdnych pod wzglqdem iloSci i parametr6w czynnik6w energetycznych

zapotrzebowanych przez procesy produkcyjne. Praca w szczeg6lno6ci uwzglqdnia rangQ energii

elektrycznej w utrzymaniu tak rozumianego bezpieczenstwa, co sklonilo Autora do uiycia w tytule
pracy zwrotu ,,bezpieczeristwo w zakresie zarzqdzania energiq elektrycznq".

Z brakiem pewnosci zasilania, a zatem z ryzykiem wystqpienia przerw w dostawach energii Autor

wiq2e moiliwoii powstawania znacznych strat finansowych wynika.lqcych ze strat w produkcji oraz

mo2liwo6ciq uszkodzenia maszyn iurzqdze6. W zwiqzku z tym proponuje zmiane struktury systemu

energetycznego zakladu przemyslowego przez wprowadzenie wlasnych l16del zasilania, w ktorych w

skojarzeniu wytwarzana jest energia elektryczna oraz inne no6niki, gl6wnie cieplo. W celu

wpasowania nowego ir6dla w istniejEcQ strukture zakladu Autor formuluje model ,,sieci

wielonoSnikowej", w kt6rej do wydzielonych wqzl6w sq wprowadzane nowe elementy wytw6rcze.

Pod uwagq wziqto zespoly kogeneracyjne z silnikami gazowymi oraz agregaty zasilania awaryjnego

zasilane paliwem ciektym. Zawq2ono przez to zakres mo2liwo(ci technologicznych, co jednak2e w

wystarczajqcym stopniu pozwala na przedstawienie i om6wienie proponowanej przez Autora

metodologii.

Stosowane w pracy okre5lenie ,,siei wielono(nikowa" jest toisame z systemem energetycznym

zakladu przemyslowego. Stosowanie pojqcia,,sied wielonoinikowa" Autor uzasadnia jednoczesno6ciq

uwzglqdniania w obliczeniach wszystkich, wystqpujqcych w danej lokalizacji noSnik6w energii, jako

jednej wsp6lne.i sieci, ze wszystkimi moiliwymi zalezno6ciami ikorzylciami, kt6re mogq wyplynqi z

efektu synergii. Na potwierdzenie zasadnoici stosowanego nazewnictwa autor przytacza liczne

publikacje zagraniczne.

W tre6ci pracy Autor po6wieca uwagq opracowaniu odpowiednich procedur zarzqdzania dostawami
energii elektrycznej do poszczeg6lnych proces6w i urzqdzeri produkcyjnych zakladu w sytuac.ji

wystqpienia utraty zasilania ze ir6dla podstawowego, jakim rozlegla siei elektroenergetyczna. W

sytuacji takiej zaklad przechodzi do pracy wyspowej, w kt6rej nastQpuje priorytetyzac.ia zasilania

J?



poszczeg6lnych wqzl6w sieci wielono(nikowej zakladu. Autor dokonuje klasyfikacji poszczeg6lnych

wqzl6w ze wzglqdu na wrailiwoSt na utrate zasilania idlugo6i przerwy w zasilaniu. Opracowuje

odpowiednie algorytmy, kt6re przedstawia w formie graficznej. W kolejnym etapie pracy podjqta

zostaje pr6ba wartoiciowania bezpieczeistwa oraz sformutowania modelu deterministycznego na

potrzeby optymalnego doboru rozwia6 technologicznych, kt6re majq zapewnii pewno5i zasilania.

Model oparty zostal na lokalne.i efektywno6ci finansowej wyraionej kosztami dostaw energii oraz

mo2liwych strat, kt6re wystqpilyby, gdyby zaktadane zdarzenie utraty zasilania zaszlo w
rzeczywistosci. w nastQpnym etapie formulowana jest funkcja celu, szacowane sE moiliwe straty z

tytulu przerwy w zasilaniu oraz rozwiqzywane .jest zadanie optyma lizacy.jne. W koncowej czq6ci Autor

dokonuje podsumowania rozprawy i formuluje wnioski koricowe.

3. Zasadnoid podjqcia tematu

Autor rozprawy podjqt siq opracowania metodologii optymalizacji rozwiqzafi technologicznych w

zakresie zwiqkszenia pewno5ci zasilania zakladdw w energiq elektrycznq, a wykorzystujEc do tego

celu procesu skojarzone, r6wniei w inne media. Tematyka ta jest obecnie waina w kontek(cie

szeroko rozumianego bezpieczefstwa energetycznego. Badania w zakresie bezpieczenstwa dostaw

energii elektrycznej do odbiorc6w nabierajq obecnie znaczenia w wyniku moiliwoici utraty pewnoSci

zasilania zwiEzanej z rosnEcym prawdopodobienstwem awarii systemu energetycznego

spowodowanym zwiqkszonq cykliczno5ciq pracy blok6w wytw6rczych elektrowni konwenc.ionalnych,

co z kolei wynika z rosnqcej podaiy energii z elektrowni wiatrowych islonecznych. Niewqtpliwie

opracowanie metodologii oceny bezpieczeistwa oraz wyboru rozwiqza6 technologicznych

zwiqkszajqcych pewno6i zasilania proces6w produkcy.jnych jest wa2ne z punktu widzenia zar6wno

poszczeg6lnych przedsiqbiorstw przemyslowych .jak icalej gospodarki kraju.

4. Tezy izakres rozprawy

Opiniowana praca ma charakter analizy teoretycznej prowadzqcej do syntezy nowej struktury

technologicznej systemu energetycznego wybranego zakladu przemyslowego, nazywanej przez

Autora,,sieciE wielono6nikowq".

Gl6wnq tezq pracy jest stwierdzenie, ie ,,wartoSciowanie bezpieczeristwa w zakresie zarzqdzania

energiq elektrycznq w wybranym zaktadzie przemyslowym umo2liwia wyznaczenie optymalnego

poziomu wykorzystania medi6w energetycznych". Teza ta ksztattu.ie spos6b prowadzenia pracy, ma

wplyw na jej tre(i oraz postad formulowanych zadai czqstkowych.

Rozprawa doktorska ma formq zwartego maszynopisu. Praca obejmuie

rozdzial6w, spis literatury obeimujEcy 76 pozyqi oraz 4 ponumerowane

objetodi tekstu wynosi 129 stron.

7 ponumerowanych

zalqczniki. Catkowita

W rozdziale pierwszym przedstawiono w spos6b og6lny zagadnienia zwiqzane z pewno6ciq zasilania

zaklad6w przemyslowych w noiniki energii. Sformulowano tu takie cel pracy oraz postawiono tezy
rozprawy. Drugi rozdzial rozprawy o96lny opis zagadnie6 zwiqzanych z rozwojem wielono5nikowych
uklad6w zasilania nazywanych w pracy sieciami wielono6nikowymi. W rozdziale trzecim
przedstawiony zostal liniowy model macierzowy systemu energetycznego zakladu przemysiowego.
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Wprowadzono podstawowe koncepcje wykorzystywane w dalszej czq5ci pracy. Wprowadzono tu
r6wnie2 podstawowe oznaczenia oraz w spos6b graficzny zinterpretowano elementy modelu

macierzowego. W rozdziale czwartym dokonano og6lnego om6wienia problematyki optymalizacji

sieci wielonoSnikowych (lub inaczej struktur technologicznych) zaklad6w przemyslowych.

Sformulowano o96lne postaci funkcji celu w zadaniach optymalizacji. W rozdziale piqtym

przedstawiony strukturQ systemu energetycznego rzeczywistego zakladu przemyslowego, na

przykladzie kt6rego zademonstrowano wykorzystanie proponowanej metodologii. W rozdziale tym

wprowadzono podstawowe, oryginalne wskainiki bezpieczeistwa oraz zdefiniowano rodzaje strat.

w sz6stym rozdziale rozprawy sformulowano szczeg6lowe zadanie optymalizacyjne oraz rozwiQzano

je dla przypadku wybranego zakladu. Rozdzial 7 rozprawy zawiera podsumowanie iwnioski koricowe.

W zatqcznikach do pracy przedstawiono na.ibardziej istotne zaloienia, warto(ci cen i koszt6w
jednostkowych, tabele danych iwynikow oraz czq5i r6wnad modelu matematycznego.

Rozprawa doktorska nie zostala opatrzona streszczeniem w jezyku angielskim co nie odpowiada

wymaganiom art. 13 pkt. 6 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Autor powinien dolqczyi wymagane

streszczenie oddzielnie.

5. Ocena oryginalno6ci pracy

Opiniowana rozprawa doktorska mBr. inz. Krzysztofa Siekierskiego stanowi oryginalne rozwiqzanie

problemu naukowego. Autor uzyskal wyniki na drodze rozwaiai wlasnych oraz praktyki iniynierskiej

w przemy6le. Wiele danych do pracy zostalo zaczerpniqtych z rzeczywistego obiektu przemyslowego.

Praca 162ni siq w spos6b znaczny od typowych prac teoretycznych wla6nie z powodu znacznego

udzialu uproszczonych rozwiqza6 in2ynierskich.

Doktorant wykazal siq kreatywnoSciq oraz duiq samodzielno(ciq w rozwiQzaniu postawionego

problemu, a przedstawiona rozprawa potwierdza jego o96lnq wiedze teoretycznE oraz umiejqtnoSc

prowadzenia pracy naukowej w zakresie nauk technicznych. Ponadto Autor wykazal siq odwagq

formulowania wlasnych definicji iwprowadzania wlasnych wskainik5w na potrzeby prowadzonego

wywodu.

6. wartoici uiytkowe pracy

Wyniki pracy, szczeg6lnie w zakresie opracowanej metodologii, mogq r6wnie2 zostaa wykorzystane w
planowaniu celowych wylqczei tj. wymuszonych przerw w dostawie energii elektrycznej od

dostawc6w zewnetrznych. Uslugi takie sq obecnie kontraktowane zar6wno przez operatora systemu
przesylowego jak i sp6lki dystrybucyjne.

Praca wpisu.ie siQ w zagadnienia bezpiecze6stwa energetycznego i ma szerszy wymiar u2yteczny. Jako

podstawowQ formq u,ytecznego wykorzystania wynik6w mo2na wskazai moiliwo6i wykorzystania

opracowanej metodologii i algorytm6w do projektowania rozwiqzad zwiqkszajqcych pewno6c

zasilania proces6w produkcyjnych w media energetyczne w zakladach przemystowych. Moiliwo(i ta

wynika bezpo6rednio z celu pracy.
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7. Uwagi knftyczne idyskusyjne

W rozdziale 1 pracy brak jest definicji pojqd wykorzystywanych przez Autora w dalszej czq6ci pracy. Z

tego powodu wiele okre6leri, kt6re wystqpujE w tekdcie, jest niezrozumiatych. Wprowadzenie takiej

sekcji do tekstu znacznie ulatwiloby czytelnikowi zrozumienie pracy. Szczeg6lnie, 2e w Autor u2ywa

nomenklatury stosowanej w dyscyplinie elektrotechnika, gl6wnie modelowania wektorowego, do

opisu proces6w z dziedziny szeroko pojqte.i gospodarki energetycznej. Odmiennoii nomenklatury

istotnie wplywa na zmniejszenie komfortu czytania pracy.

Strona 6, rysunek 2 i tekst pod nim. Na rysunku 2 Autor przedstawia ,,Warstwy zapewnienia

bezpiecze6stwa dostaw energii do zakladu". Nie jest jasne czy podane definicje zostaly zaczerpniete z

literatury czy sq to wlasne definicje autora. Czy,,poziom bezpiecze6stwa" nie bytby tu bardziej

wla6ciwym okre(leniem ? Nazwa poszczeg6lnych warstw na podstawie dlugoSci przerw w zasilaniu,

tj. ,,bezpiecze6stwo bieiqce' do ,,bezpiecze6stwo dlugoterminowe" wydaje siq byi nietrafiona. Raczej

Autor powinien byi uiyt tu pojqcia ryzyka. lnacze.i m6wiqc ryzyko bie2qce to ryzyko wystqpienia

kr6tkookresowych przerw i odpowiednio ryzyko dlugoterminowe to ryzyko wystqpienia

dlugookresowych przew. M6wiqc o bezpieczefstwie oczekujemy, 2e przerwy w zasilaniu nie

wystEpiq. Zatem przykladowo w zakladzie zakwa lifikowanym do warstwy lspodziewamy siq, ie nie

wystEpiq przerwy kr6tkookresowe (ryzyko jest minimalne). W kontekscie tre:ici pracy, wydaje siq

r6wniei slusznym, by poza dlugo(ciq przerwy w zasilaniu do okre(lenia warstwy bezpieczeistwa

wykorzystai r6wniei informacjq o liczbie mo2liwych przerw. Z.jakiej przyczyny Autor nie wziql tego
pod uwagq ? Moiliwym jest, ie Autor piszQc o bezpieczeistwie mial na my6li tolerancjq na przerwy w

zasilaniu o odpowiednim czasie trwania. Nie zostato to jednak czytelnie przedstawione w pracy.

Moina siQ tego domy6lai na podstawie analizy tabeli 11.

Autor formuluje nastQpujqcy cel pracy: ,,opracowanie modelu sieci wielono6nikowych w obrqbie

zakladu przemyslowego, sformulowanie i rozwiEzanie zadania wykorzystania no6nik6w

energetycznych z uwagi na optymalizacjq bezpieczeistwa zarzqdzania energiq elektrycznq w
wybranym zaktadzie przemyslowym. Co autor rozumie pod pojeciem ,,optymalizacja bezpiecze6stwa

zarzqdzania energiq elektrycznq" ? Tak sformulowany cel pracy nie jest zgodny z tematem pracy.

Temat pracy wskazuje na optymalizacjq sieci wielono5nikowej z czego czytelnik moie wnioskowac, ie
optymalizowane bqdq fizyczne cechy tej sieci, co znajduje potwierdzenie w dalszej czqSci pracy.

Tymczasem w celu pracy wskazuje sie na optymalizacjq bezpieczeristwa co .jest niejasne. Typowe
zadanie optymalizacy.jne polega na takim wyborze warto6ci zmiennych decyzyjnych by w efekcie
uzyskai maksymalnq lub minimalna warto6i przy.ietego kryterium jakoici (funkcji celu). piszqc o

,,optymalizacji bezpieczefstwa" Autor sugeruje, 2e zmiennq decyzyjnq.jest bezpiecze6stwo co nie jest
prawdq. Ze sfomu'lowania tezy pracy wynika, 2e chodzi o,,optymalny poziom wykorzystania medi6w
energetycznych". Zatem celem pracy jest sfomulowanie i rozwiqzanie zadania optymalnego
wykorzystania noinik6w energetycznych z uwagi na maksymalizacje bezpieczeistwa zasilania zakladu
w energiq elektrycznq. Czy Autor zgodzi siq z tym stwierdzeniem ?

W dobie rozwoju informatycznych system6w wsparcia decyzji eksploatacyjnych i inwestycyjnych
(ang. Decision Support System - DSS) opracowana przez Autora metodologia, a w szczeg6lnosci

algorytmy mogq stanowii podstawq do budowy takiego systemu ijego implementacji w postaci

odpowiedniego oprogramowania do istniejqcych system6w SCADA zaklad6w przemyslowych.
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Co Autor rozumie pod pojqciem,,poziom wykorzystania medi6w energetycznych" ? Czy chodzi tutaj o

wykorzystanie energii w poszczeg6lnych odbiornikach izarzEdzanie procesami produkcyjnymi w

zakladzie czy o iloSi energii dostarczonej w stosunku do wynikajqcej z mocy zam6wionej, mocy

zainstalowanej w odbiornikach i czasu pracy ?

W pracy pojawiajE siq okre6lenia: ,, bezpieczeistwo zarzEdzanta energia elektrycznq" oraz

,, bez pieczedstwo w zakresie zarzqdzania energiq elektrycznq". Czy wedlug autora sQ one toisame ?

Co Autor rozumie pod po.jqciem ,,konwersja energii w mediach" (str. 10) ?

Co Autor rozumie pod pojqciem ,,konwergencja medi6w" (str. 10) ?

Na rysunku nr 3 Autor nie uwzglqdnil faktu, 2e w og6lnym przypadku z gniazd obr6bczych mogq byi

r6wnie2 wyprowadzane media, jak np. podgrzany czynnik chlodzqcy, spaliny o wysokiej temperaturze

czy wreszcie palne gazy odpadowe. Na rysunku nie przedstawiono r6wnie2 magazynow

miqdzyoperacyjnych, kt6re majq kluczowe znaczenie w analizowanym problemie. W przypadku linii

technologicznej bez magazyn6w miqdzyoperacyjnych dostawa medi6w do ka2dego gniazda

obr6bczego ma taki sam wplyw na funkcjonowanie linii. Czy schemat przedstawiony na rysunku 3 byl

w jakikolwiek spos6b uwzglqdniany w obliczeniach czy te, stanowi on jedynie uog6lnionE ilustracje

podejmowanej problematyki ?

Na stronie 15 w wykazie infrastruktury sieciowej Autor nie wymienia akumulator6w energii

elektrycznej, ciepla, pary, gaz6w, co jest znaczqcym ograniczeniem w kontek(cie prowadzonych

rozwa2a6. Czy wedlug Autora wprowadzenie do systemu energetycznego Zaktadu akumulacji energii

moie miei wptyw na wnioski z przeprowadzonej analizy ? Ponadto w uktadach przeplywowych

gaz6w i cieczy wystqpujQ elementy takie jak stacje pomp czy stacje sprqiarek, ktorych zadaniem jest

wymuszanie przepiywu czynnika w sieci. Elementy te r6wnie2 nie zostaty uwzglqdnione w wykazie.

Na stronie 15 rozprawy Autor pisze, ie istniejq ,,moiliwo6ci przeprowadzenia analizy obwod6w sieci

gazowych, sprqionego powietrza icieplnych, za pomocE tych samych praw, kt6re wykorzystywane sQ

przy analizie sieci elektroenergetycznych." Na uzasadnienie twierdzenia przytacza Tabelq 1, kt6ra

zaczerpniqta zostala z literatury. lstotny wplyw trudno6ci w zrozumieniu tego podejScia ma brak

schematu analizowanych obwod6w z naniesionymi odpowiednimi oznaczeniami. O ile mo2na zgodzii

siq z wzorami analogicznymi do I i ll prawa Kirchhoffa o tyle przedstawione r6wnania przeplywu nie

mogq byi uwaiane za analogiq, a przedstawione w tabeli 1 budzQ wqtpliwo6ci. Odstqpstwa od

analogii elektrycznej wynika.iq z akumulacyjno6ci i bezwladno6ci czynnika w sieci, 6ci(liwo6ci oraz

mo2liwo6ci zmian parametr6w stanu, do kt6rych zaliczamy ci(nienie, temperaturq i objqtosi
wta5ciwq. Przedstawione 16wnanie przeptywu gaz6w.iest znacznym uproszczeniem. R6wnanie ruchu

gazu jako plynu SciSliwego to r6wnanie Naviera-Stokesa, natomiast w przypadku ruchu cieczy,

traktowanej jako plyn nie5ci6liwy zastosowai moina r6wnie Bernoulliego. Ruch cieczy i gaz6w jest w

Strona 11. Wir6d medi6w energetycznych nie uwzglqdniono paliw statych iciektych. Paliwa te sE

obecnie powszechnie wykorzystywane w przemy5le w elektrocieplowniach i kotlowniach

zakladowych. Czym spowodowane jest pominiqcie tych paliw w wykazie ?



duiym stopniu uzalezniony od wla6ciwoici samego ptynu. Przedstawione w tabeli r6wnanie
przeptywu ciepla jest nieadekwatne. Faktycznie opisuje ono straty ciepla z sieci cieplowniczej a nie

strumiei ciepla transportowanego do wqzla. Strumiei ciepla transportowanego w sieci powinien

zostad wyra20ny entalpia czynnika, kt6rego przeplyw w sieci jest wymuszany 162nicq ci(nien. Proszq o

wyjainienie, czy przestawione r6wnania przeptywu byty wykorzystywane w modelowaniu

przeptyw6w energii w analizowanym przypadku czy tei stanowia jedynie ilustracje przyjetych

zaloiei.

W przeglqdzie literatury brak jest om6wienia zagadnienia bqdqcego przedmiotem rozprawy. Autor

nie przytoczyl prac zwiqzanych a optymalizac.iE sieci w aspekcie bezpieczefstwa. Nie om6wiono

r6wnie2 iadnych prac, w kt6rych prowadzono analizy zwiQzane z poprawE bezpieczefistwa zasilania a

w szczeB6lnoicl takich, kt6re pokazywalyby pr6by warto6ciowania bez piecze ristwa. Nie odniesiono

sie r6wniei obecnego stanu wiedzy w zakresie szacowania strat produkcji, algorytm6w przywracania

zasilania. W spisie literatury brak jest r6wniei pozycji podejmujqcych tematykq gospodarki

energetycznej jak np. Szargut J., ZiQbik A. Podstawy gospodarki energetycznej. PWN, Warszawa, 2000

r.

Kolejna uwaga krytyczna w odniesieniu do przeglqdu literatury dotyczy podawania jednego

zbiorowego cytowania wielu pozycji Iiteraturowych na poczEtku paragrafu. Autor nie omawia wkladu
poszczeg6lnych prac w rozw6j wiedzy w zakresie omawianej problematyki. Nie jest mo2liwe r6wniei

zidentyfikowanie prac przedstawiajEcych poszczeg6lne zagadnienia szczeg6lowe.

Rysunek 4 na stronie 21 jest nieczytelny. Na osi odciqtych zna.idu.je siq sprawno5i calkowita. Jakiej

mocy ukladu elektrycznej ukladu dotyczy ten rysunek ? Sprawno(i calkowita jest niezaleina od mocy

zatem przedstawione dane mogE dotyczyd zar6wno malych jak i du2ych obiekt6w w r6inych

technologiach. Ponadto nie podano odno(nika do ir6dla danych. Skqd Autor zaczerpnEl informacje o

kosztach ?

W pierwszym akapicie Autor pisze, ie,,obecnie koszty inwestycji .... WynoszE okolo 500 ty6. euro za 1

MW znamionowej mocy". Ponownie nie podano ir6dla danych. Czy podany naklad dotyczy zakupu

urzqdzed czy calkowity naklad inwestycy.jny ? Co Autor rozumie pod stwierdzeniem ,,...uzasadniona
jest inwestycja, w wyniku kt6rej osiqgniqta zostanie wyda.ino ie ponad 750/"1' ?

Nie podano ir6del, z kt6rych zaczerpnieto rysunki 5 oraz 5

Na stronie 27 znajduje siq okre6lenie ,,temperatura energii cieplnej". Jest ono wynikiem znacznego

skr6tu mydlowego i jego stosowanie jest niepoprawne. Zar6wno temperatura jak i energia sE

parametrami stanu uktadu termodynamicznego i odnoszq siq do wlaSciwodci substancji w tym
ukladzie zawartej. Parametr taki jak ,,temperatura energii" nie istnieje.

Co oznacza stwierdzenie, ,e ,,praca wqzla mo2e byi rozbudowana i wspomagana poprzez

przylqczanie lokalnych ir6del energii"? Czy lokalne ir6dla energii nie stanowiq odrqbnych wqzl6w
sieci ? Jeieli nie do dochodzimy do pojqcia struktury technologicznej wqzla a zatem do utworzenia
podsystemu lub zgodnie z terminologiq uiywanE w pracy podsieci. Zdaje sie to potwierdzai rysunek
8. Podei(cie takie wymaga rozwiqzania hierarchicznego, w kt6rym w pierwszym etapie
optymalizowana jest struktura wqzta a w drugim cale.i sieci. Czy tak prowadzone byiy obliczenia w
pracy ?
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Kolejna uwaga krytyczna dotyczy zaloienia,2e,,procesom przemlan energetycznych w wqzlach nie

towarzyszQ straty energii". Zaloienie to jest zbytnim uproszczeniem. Straty energii w procesie

konwersji sq nieuniknione a ich warto(i zaleiy od zastosowanej technologii. MogE to byi r6wnie2

straty wymuszone, wynikajEce z chwilowego braku zapotrzebowania na noiniki energii w odbiorach,

zwykle niezaleinych. Przykladem mo2e tu byi zesp6l z silnikiem tlokowym lub kociol w kt6rych

wystqpuje emisja gorecych spalin do toczenia oraz straty ciepla z powierzchni urzqdzenia. Co Autor

mial na my(li przyjmujqc to zaloienie ?

Rysunek 14, strona 36. Jakie warto6ci mogE przyjmowad wsp6lczynniki md oraz m,,., okrejlajEce,

zgodnie z przyjqtq w pracy nomenklaturq konwersjq itransformacjQ pomiqdzy energiq elektrycznq a

gazem oraz sprq2onym powietrzem ? Czy Autor nie mial na my6li zuiycie energii elektrycznej na

dostawy gazu isprq2onego powietrza do odbiornik6w o obciaieniach L, i L1 ? Taki opis bytby zgodny z

klasycznym modelem liniowym gospodarki energetycznej zaklad6w przemyslowych Leontiefa z 1973

r., kt6ry zostal opisany migdzy innymi w pracy Szargut J., Ziebik A. Podstawy Bospodarki
energetycznej. PWN, Warszawa, 2000 r. Jeieli nie, to jakie sq 162nice pomiqdzy zastosowanym w

pracy podej6ciem a klasycznym modelem przeplyw6w miqdzygatqziowych ?

Rysunek 15, strona 36. Symbol Z nie zostal objainiony. Model obwodowy dla przeptywu ciepla jest

blqdny. Jako potencjal dla przeplywu ciepta w sieci wskazano temperaturq T, jako op6r wskazano

op6r hydrauliczny H. Jeieli rysunek dotyczy przeptywu sieciowego jako potencjat nale2y wskazai

ci!nienie.

Z r6wnania macierzowego (5) wynika, 2e ci6nienie jest iloczynem oporu hydraulicznego i strumienia

gazu lub powietrza a temperatura iloczynem temperatury istrumienia ciepla. Zapis r6wnia (6) nie ma

sensu fizycznego.

Cele techniczne optymalizac.ii przedstawione na stronie 38 nie zostaly zapisane w postaci kryterium
jakoici, jak to uczyniono w przypadku cel6w ekonomicznych. Zamiast ,,poprawa sprawno(ci"
powinno byi ,,maksymalizacja sprawno5ci". Zamiast ,,bezpiecze6stwo" powinno byi ,,maksymalizacja
bezpieczedstwa" lub,,minimalizacja ryzyka".

Rysunek 16, strona 41. Co okreilajq pojecia:,,zapotrzebowanie bieiace netto" oraz ,,zapotrzebowanie
bie2Ace brutto" ? Autor nie podaje stosownych definicji.

Rysunki 16 (str. 41) oraz 17 (str. 43). Na jakiej podstawie sq okre6lane moce chwilowe dostQpne w
sieci ? Jakie jest prawdopodobieistwo zaistniatych sytuacji ? W szczeg6lnoici jakie jest

R6wnanie 2 na stronie 34. Co okreila macierz przejscia M ina jakiej podstawie okreilane sq

wsp6lczynniki macierzy ? Autor pisze,2e wynikajq one z ,,ilo:iciowego podziatu doprowadzonej

energii do wqzla i sprawno6ci przemiany (w obrqbie wqzla) natomiast nie odzwierciedlajQ strat
energii wqile". Wyja(nienie to nie jest w pelni zrozumia'le. Pierwsza wqtpliwo(d dotyczy sposobu

okreSlania sprawno(ci przemiany. Autor nie podaje iadnego algorytmu w tym zakresie. Po wt6re, czy

wystqpujq ograniczenia w warto5ciach przyjmowanych oraz czy wszystkie wsp6lczynniki mogq

przyjmowai wartosci niezerowe ? Przykladowo, czy moiliwa jest zamiana energii elektrycznej na gaz

? Formulujqc r6wnania macierzowe modelu Autor abstrahuje od cech fizycznych modelowanych

obiekt6w a przede wszystkim od ich charakterystyk energetycznych co jest zbyt duzym

uproszczeniem.
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prawdopodobieistwo wystEpienia deficyt6w. Zagadnienia oceny bezpieczeristwa iryzyka wymagajE

analizy pro ba bilistycznej, kt6rej w pracy nie podjqto.

W punkcie 4.3 pracy Autor formuluje zadanie optyma lizacy.jne. Funkcja celu przyjmuje postai opisanE

ostatecznie r6wnaniem (9). Przedstawione zadanie jest zadaniem z ograniczeniami o czym Autor nie

wspomina. Nie zostaje przedstawiony model matematyczny, kt6ry sluiy do rozwiqzania zadania. W

szczeg6lnoSci nie przedstawiono zmiennych decyzyjnych ani ograniczed r6wnoSciowych i

nier6wno6ciowych. Autor pisze wylqcznie o kosztach i efektywno6ci (w domy(le czytelnika

finansowej) podczas gdy nie okre6lony jest przedmiot optymalizacji. Podana jest jedynie og6lnikowa

informacja 2e ,,zadaniem optymalizacji jest zatem znalezienie rozwiqzania, pozwala.jqcego na

minimalizacjq koszt6w...." Czego dotyczy to rozwiqzanie ?.,akimi parametrami siq charakteryzuje ? lle

stopni swobody mozna przypisai do branego pod uwagg rozwiqzania ?

Koszt strat K4 w r6wnaniu (7) oraz Kpa" w r6wnaniu (9) nie jest kosztem rzeczywistym a jedynie

kosztem prawdopodobnym. lnaczej m6wiqc nie jest to informacja deterministyczna a Moie on

wystqpii z okreSlonym prawdopodobieistwem. Z tego powodu praca dotyczy optymalizacji z

wykorzystaniem informacji probabilistycznej. W zadaniu optymalizacyjnym zmienne o charakterze

stochastycznym powinny byi zadane odpowiednim rozkladem prawdopodobieristwa.

Strona 47. Autor pisze:,,Na wstepie analizie poddano wszystkie parametry koszt6w..." Co autor

rozumie pod po.lQciem ,,parametr koszt6w"? Z dalszej czq6ci tekstu moina wywnioskowai, ie chodzi

o skladniki sumy. Czyli prawdopodobnie chodzi o skladowe koszt6w.

Wz6r (10). Czy wsp6lczynniki kij sE wartoSciami 6rednimi ? Jeieli tak to jakiego okresu dotyczQ.

Tabela 9, strona 60. Zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3.3. Wektory P oraz L zawierajq

strumienie energii. Z jakie.j przyczyny w tabeli 9 przedstawiono udzialy strumieni w wqzlach i

sprowadzono model do postaci bezwymiarowej ?

Strona 58. Czy macierz sprze2enia to to samo co macierz prze.j(cia ? Z jakiej przyczyny wartolci
obcia2ei iwspolczynnik6w przejlcia macierzy M sq identyczne ?

Tabela 9 na stronie 60 oraz macierz przej:icia pokazana w Zalqczniku 3 zawierajA te same warto5ci.

Pokazujq one,2e opracowany model sprowadza siq do klucza podzialu zu2ywanych medi6w. Autor
nie pokazuje warto5ci macierzy prze.l6cia po zmianach, tj. po wprowadzeniu dodatkowych element6w

systemu energetycznego zakladu.

Strona 62. Jaka jest jednostka miary dla strat S(a) do S(d) ?

Wprowadzony przez Autora wskainik Bze (221, nazwany ,, bezpieczedstwo zarzqdzania energiE" .iest
miarq wykorzystania maksymalne.j (lub znamionowej) zdolnoSci produkcyjnej Zakladu. Mo2e on byi
wskainikiem przerw w dostawach medi6w, .iednakle nie moie by6 nazywany,,bezpieczenstwem".

Bezpieczeistwo, podobnie jak ryzyko.iest wielko6ciQ, kt6ra nie ma miary i mo2e byc definiowana w
postaci opisu slownego lub wyra2ona przez prawdopodobiefstwo zaj6cia zdarze6. Wielkoji Wpr,
wystgpujEca w liczniku wzoru (221jest wielko(ciE prawdopodobnq i powinna byi zadana w postaci

odpowiedniego rozkladu prawdopodobie6stwa. Wykorzystanie informacji deterministycznej nie
dostarcza pelnego zbioru informacji do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych. ponadto
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w kontek(cie optymalizacji sieci wielonoinikowej wskainik Bze powinien byi definiowany dla

poszczeg6lnych nodnik6w energii oznaczanych przez cr, p, 1, 5.

Algorytm przestawiony na rys.27 koiczy siq podjgciem dzialah minimalizujqcych koszty S(a) do S(d).

Nie uwzglqdnia siq naklad6w inwestycy.jnych, a co siq z tym wiqie p6iniejszego kosztu amortyzacji

majQtku, koszt6w obslugi ikoszt6w osobowych zwiqzanych z proponowanymi dzialaniami. lnac2ej

mdwiqc minimalizac.ja koszt6w S(a) do 5(d) powinna znajdowai uzasadnienie w rachunku

finansowym oraz wartoici funkcji celu (9).

Algorytm na rys. ?7 jest nieczytelny. Przykladowo, co oznacza decyzja ,,Poziom pokrycia aktualnego

zapotrzebowania na czynniki energetyczne" z warto6ciami T/N ? Decyzja ,,Odporno(6 na mogEce

zaistniei przerwy w dostawie czynnik6w" nie ma wyjScia T.

Algorytm na rysunku 29 wydaje siq byi zbyt duiym uproszczeniem. Nie uwzglqdnia on bezwladnoici

urzqdzenia, moiliwoSci wprowadzenia urzqdzenia w stan czuwania, informacji o moiliwoici
uszkodzenia w przypadku niedostarczenia medi6w. WrailiwoSi urzqdzenia okreilana jedynie na

podstawie odpowiedzi na pytanie ,,czy czynniki jest niezbqdny do realizac.ii procesu na urzqdzeniu"

nie moie byi okre6lona. w obecnej postaci algorytm okre6la jednie rozplyw czynnik6w dostarczanych

awaryjnie do poszczeg6lnych urzqdzei. Trudno go zatem nazywad ,,algorytmem okreilania
wrailiwoSci".

Strona 78. co autor rozumie pod pojqciem ,,uwarunkowania funkcji celu" ? Czy chodzi o warunki

ograniczef ? Jeieli tak to jakie one sE konkretnie. Lista na stronie 78 jest bardzo og6lnikowa.

Natomiast w dalszej czq6ci pracy pokazano jedynie nier6wno(i (34) oraz wynikajEce z niej (35), (36)

oraz (37). Autor nie wspomina o podstawowych ograniczeniach r6wnoSciowych jakimi sq r6wnania

bilansu substancji i energii oraz r6wnania przemian termodynamicznych i energetycznych. Nie jest

jasne w jaki spos6b Autor uwzglqdnil w pracy ograniczenia technologiczne.

Strona 79. Wprowadzona tu wprowadzona nowa funkcja celu (33), kt6ra nie odpowiada poprzednio

zdefiniowane.j funkcji (9). Jest to suma waiona ,,wskainika stopnia nieunikniecia koszt6w strat" oraz

okresu zwrotu DPP. Autor nie podaje jak okreilane sE warto6ci wag w1 oraz w2. Podana jest jedynie

informacja, ie warto6i wagi w1 .iest duio wiqksza od wagi wz. Czy takie zr62nicowanie warto:ici wag

ma za zadanie skompensowai wpfyw r6inych warto(ci wskainika x (od 0 do 1) oraz DPP (w latach; od

1 do -) ? Co dzieje sie w przypadku, gdy okresu zwrotu nie da siq wyznaczyi ?

Ponownie Autor nie podaje zmiennych decyzyjnych w zadaniu optymalizacyjnym

Jaki zwiqzek ma wskainik nieunikniqcia koszt6w xr; w nier6wno(ci (34) z dopuszczalnymi poziomami

strat okreilonych przez firmy ubezpieczeniowe. Teoretycznie wskainik moie przyjmowai warto6ci z

przedziatu 0 do 1. Nielogicznym wydaje siq ograniczanie zakresu do poziomu strat ubezpieczonych, co

wynika z faktu ie straty te zostanE zrekompensowane przez ubezpieczyciela. Zatem wyplacone
ubezpieczenie stanowii bqdzie wptyw, kt6ry powinien zostai uwzgledniony w obliczeniach
przepiyw6w finansowych.

Str.83, rys.38. Co Autor rozumie pod pojQciem,,stan wyj6ciowy" ? Ubytki czego brane sq pod uwagq
w,,stanie pracy stabilnei z ubytkami" ?

4



Str.87, czwarty punkt:,,Przy analizie...." Co stoi na przeszkodzie wydluienia czasu pracy zespot6w

zasilania awaryjnego z silnikami wysokoprqZnymi ? Obecnie tego typu rozwiqzania brane sq pod

uwagq jako moiliwoii wykorzystania biopaliw cieklych w kogeneracji rozproszonej.

Str.87. Autor przyjmuje zalo2enie, ie zespoty z silnikami Bazowymi bqdq eksploatowane w spos6b

ciqgly a zespoly z silnikami wysokopreznymi jedynie w stanach awarii. NastQpnie wykonywana jest

analiza, kt6ra wskazuje korzy6ci ptynqce z zastosowania zespol6w gazowych. Jednak2e por6wnywanie

rozwiqza6 technologicznych przy 16inych zalo2eniach co do sposobu eksploatacji nie jest

uzasadnione, szczeg6lnie, ie ograniczenie czasu pracy nie wynika z cech urzqdzenia a jedynie

arbitralnie przyjqtych zaloie6. Zatem poprawnym podej6ciem jest przeprowadzenie analizy przy

zalo2eniu takiego samego czasu pracy. Kolejna wQtpliwo(i dotyczy ograniczenia liczby moiliwych

rozwiqzad technologicznych jedynie do dw6ch. Z jakiej przyczyni nie byly brane pod uwage inne

m02liwoSci, jak np. turbiny, mikroturbiny, ogniwa paliwowe, silniki dwupaliwowe i inne.

Str.90. Autor pisze: ,,... eksploatowane uklady kogeneracyjne umoiliwiajq zwrot zaangaiowanego

kapitalu..." Stwierdzenie to jest nie zawsze sluszne. Wrqcz przeciwnie, przy obecnej relacji ceny

energii elektrycznej do ceny gazu wiqkszoSi projekt6w w zakresie kogeneracji nie jest oplacalna o

czym Swiadczy mala liczba realizacji tego typu przedsiQwziqi inwestycyjnych. Nie m02na z g6ry

zakladai, ie proponowane rozwiqzanie jest oplacalne.

Strona 91. we wzorze (38) wprowadzono opis slowny zamiast zapisu symbolicznego. Poza tym Autor
nie precyzuje, ie zaproponowana wielkoS6 to nic innego jak (1- x)+100%, gdzie wskainik x zostal

zdefiniowany w pracy wczeSniej.

Str.92, rys.43. Zesp6l poligeneracyjny na schemacie wytwarza jedynie energiq elektrycznq. Nie

pokazano sposobu integracji tego zespolu z sieciE wielono6nikow4 zakladu, przez co utracono

zwiqzek prowadzonych rozwaiai z wcze(niejszq cze6ciQ pracy.

Tabela 16, str. 105. W tabeli poiawia siq tzw. ,,warunek funkcji celu" przedstawiony jako ,,x1 + x2 + xj =

min". Jak ten warunek ma siq do wcze(nie.j zdefiniowanych kryteri6w jakoici (9) oraz (33) ?

Jakq liczbq przerw w zasilaniu w roku Autor bierze pod uwagq ? Nie podano tej informacji chocia2 ma

ona istotne znaczenie dla prezentowanych wynik6w, a przede wszystkim dla szacowania warto6ci

unikniqtych strat.

W pracy nie podjeto tematu przerw w dostawach gazu. Nie podjqto tei tematyki przerw w zasilaniu

cieplem i spreionym powietrzem spowodowanych awariami. Z jakiego powodu ?

Autor zaklada pracq ciqglq zespol6w poligeneracyjnych. Jednak2e zespoly takie wymagajE przestoj6w

planowanych, .jak r6wniei wystepuje prawdopodobieristwo wystEpienia nieplanowanych wylqcze6.

Obecnie maksymalny wskainik dyspozycyjnoici wynosi 95% co oznacza okolo 8300 godzin pracy w

roku. Co wydarzy siq, gdy przerwa w zasilaniu zakladu wystEpi w czasie przestoju zespolu

poligeneracyjnego ?

W rozdziale 6.5 pracy zostalo sformulowane zadanie optymalizacyjne jako: ,,optymalizacja poziomu

wykorzystania medi6w". Autor nie formuluje wniosk6w w tym zakresie. Jako zmienne decyzyjne w
ostatecznie rozwiqzywanym problemie wystqpujq dane o mocy itechnologii zespol6w z silnikami
ttokowymi. lnaczej m6wiqc jest to zdania doboru urzqdzenia. Nie wiadomym natomiast pozostaje
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Jaki jest zwiAzek pomiedzy modelem macierzowym przedstawionym w rozdzialach 4 i5 oraz w
zalqczniku 3 z rozwaianiami prowadzonymi w rozdziale 6 ? Czy jedyne zmienne decyzyjne w zadaniu:

,,optymalizacja wielono6nikowych sieci" to parametry techniczne zespol6w poligerenacyjnych ?

Przedstawiony w pracy model sieci wielonoSnikowej wydaje siq byd jedynie kluczem podzialu

zuiywanych noSnik6w energii pomiqdzy poszczeg6lne jednostki funkcjonalne zakladu.

W pracy nie pokazano warto6ci wsp6lczynnik6w macierzy przej6cia M po zabudowie poszczeg6lnych

rozwiqzai technologicznych. Autor nie podaje na jakiej zasadzie dokonywany jest podzial zuzycia

gazu na produkc.jq ciepla i energii elektrycznej w zespole kogeneracyjnym. Literatura podaje w tym

zakresie co najmniej kilka moiliwych kluczy podzialu. Nie jest wiadomym, kt6ry zostal zastosowany.

8. Uwagi redakcyjne

a) Jezyk pracy jest jej slabq stronE. Praca zawiera wiele skr6t6w my(lowych oraz okre5le6

kolokwialnych. W pracy brakuje definicji czq6ci z wprowadzanych pojqi, co czasami utrudnia jej

czytanie.

b) Podstawowe oznaczenia iskr6ty

brak jednostek miary, przez co zrozumienie niekt6rych symboli jest niemoiliwe,

- - cp - powinno byi: ,,cieplo wtaiciwe przy stalym ci6nieniu",

- S(a) do S(d)- nie podano czego dotyczq definiowane straty,

- DPP - wskainik ten tradycyjnie przedstawiany jest symbolami DPB, DPBP lub DPBT i dotyczy

okresu zwrotu naklad6w inwestycyjnych nie zai koszt6w jak podaje Autor.

c) Rysunki przedstawione w pracy wydrukowanej w odcieniach szaro6ci sq nieczwelne. Ze

sposobu opracowania legendy wynika,2e w manuskrypcie rysunki zostaty opracowane w
kolorach. Tak te2 praca powinna byla zostai wydrukowana i dostarczona do recenzent6w.

d) Rys. 1. Symbole Rr, Rmi" nie zostaty wyjainione w tekScie ani teZ w spisie oznaczefi.

e) Str. 14, pierwszy wiersz. Jest: ,,zwiqzanych z wytwarzania", powinno byi: ,,zwiqzanych z

wytwarzaniem".

f) Na rysunku 7 na stronie 30 znajdu.iE sie galezie P1 do Pj, kt6rych opisu brak pod rysunklem.
g) Rysunek 11 na stronie 30 pojawia siq przed rysunkami 9 (str. 31) oraz 10 (str. 32).

h) R6wnie (1). Symbole j, n, m, c, B powinny stanowii indeksy dolne, zgodnie z oznaczeniami we
wzorze (2).

i) Strona 47. Jest ,,funkcje optymalizacji", powinno byi ,,funkcje celu" Iub ,,parametry jako6ci".

j) Strona 50. Autor pisze: ,,Czq66 zapotrzebowania energii cieplnej, przedsiQbiorstwo wytwarza u

siebie. Jest to przyklad skr6tu mydlowego. DomySlam siq, ie powinno byi: ,,Czq(d zuZywanego
ciepla przedsiqbiorstwo wytwarza we wlasnym zakresie".

k) Strona 53, tabela 4. Brak jednostki miary w odniesieniu do obciqzenia. M6wiqc o
r6wnomiernoici obciEienia Autor powinien byl przedstawii profil dobowy na wykresie mocy
wymaganej w funkc.ji czasu. Ponadto nie jest jasne czy wartosci przedstawione w tabeli 4 to
Srednie roczne, czy te2 warto6ci uzyskane w przykladowej dobie.

l) Rysunek 22, strona 54. Przedstawiono niejednolite jednostki ci6nienia: bar, kpa.

m) Prawdopodobnie zamieniono parametry sieci cieplowniczych ciepla technologicznego ido
cel6w grzewczych.

optymalny poziom wykorzystania medi6w. Czy Autor jest w stanie okre6lii jaki on jest ?

Sformulowane w pracy wnioski dotyczq jedynie efekt6w finansowych zabudowy zespol6w z silnikami

tlokowymi.



n) Wz6r (10). Symbole i oraz j powinny wystqpii jako indeksy dolne.

o) Jako, 2e wektor obcia2efi L przedstawia wielkoici fizyczne wzory (11) do (14), kt6re

przedstawiajQ wartoSci liczbowe powinny przedstawiai r6wniei jednostkq miary.

p) Tabela 9 strona 60. Jest ,,zapotrzebowywane". Slowa takiego nie ma w slowniku jqzyka

po ls kiego.

q) Str. 62. Jest,,nie rozpoczqcia"; powinno byi ,,nierozpoczqcia". Jest,,nie dokodczenia"; powinno

byd,,niedokoriczenia".

r) Str. 83. Sformulowanie: ,,znacznych ilosci zapotrzebowania na czynniki energetyczne..." jest

logicznie niepoprawne. Powinno byi: ,,znacznego zapotrzebowania na czynniki

energetyczne..."

s) Str. 83. Ostatni wiersz..,est,,rysunek 36", powinno byi,,rysunek 39".

9. Ostateczna ocena pracy

Autor postawil sobie bardzo ambitny cel rozwiEzania zadania optymalizacji struktury systemu

enerBetycznego zakladu przemyslowego w celu zapewnienia bezpieczehstwa zasilania maszyn i

urzqdzei produkcyjnych w no6niki energii a tym samym minimalizacji ryzyka wystQpienia strat

finansowych przy jednocze(nie akceptowalnym poziomie poniesionych naktad6w inwestycyjnych.

Zadania to jest trudne do rozwiqzania przy uwzglqdnieniu wszystkich rzeczywistych zjawisk

zachodzqcych w systemie energetycznym zaktadu przemyslowego oraz stochastycznego ich

charakteru. Do rozwiqzania problemu Autor odwainie zaproponowal uproszczony model

deterministyczny.

Przeprowadzona analiza jest interesujEca oraz waina z punktu widzenia poznawczego oraz praktyki

przemyslowej. Autor wykazal sie duiE znajomo(ciq proces6w produkcyjnych oraz uwarunkowan

technologicznych iekonomicznych ich realizac.ji. Do zalet pracy, jak r6wniei osiqgniqt Autora, zaliczya

naleiy opracowanie algorytm6w klasyfikacji maszyn iurzqdzei w aspekcie odporno6ci na przerwy w

zasilaniu oraz algorytm6w postqpowania w przypadku utraty zasilania. lstotnym elementem pracy

.iest zwr6cenie uwagi na wartosciowanie strat ekonomicznych wynikajqcych z ptzerw w zasilaniu w

energiq elektrycznq a takie pod.iqcie pr6by dokonania szacowania strat finansowych w wybranym

zakladzie przemystowym. Warto6ciowym elementem pracy jest r6wniei opracowanie algo4mow
realizacji dostaw i rozdzialu rezerwowych czynnik6w energetycznych na potrzeby urzqdzef

wrailiwych na przerwy w zasilaniu.

W przedstawionej postaci praca posiada pewne niedociAgniecia wskazane w uwagach krytycznych.

Do slabych stron pracy mo2na zaliczyi r6wnie2 stosunkowo slaby warsztat Autora w zakresie zapisu

symbolicznego modeli matematycznych. Zamiast wzor6w Autor stosowal jednak rozbudowane opisy

stowne, w kt6rych wykazywat zrozumienie analizowanych proces6w.

Po zapoznaniu siq z tre6ciQ pracy stwierdzam, Ze Autor przedstawil w niej sp6jny wyw6d
potwierdzajEcy postawionE tezq, a cel pracy zostal osiqgniQty. W szczeg6lnoki opracowany zostat

model sieci wielono(nikowej w obrqbie przykladowego zakladu przemyslowego, przy.jqto

odpowiednie zalo2enia oraz sformulowano irozwiqzano zadanie optymalizacji, w wyniku kt6rego
znaleziono rozwiqzanie technologiczne umoiliwiajqce wykorzystanie no(nik6w energetycznych w
spos6b zapewniajEcy optymalny poziom bezpieczeistwa.

U-rL-



Po uwzglqdnieniu wkladu pracy Autora, oryginalno5ci zaloiei oraz sposobu rozwiqzania

postawionego problemu a tak2e silnych islabych stron przedstawionego opracowania oceniam pracq

pozytywnie. Stwierdzam r6wnie2, ie pracq moina zakwalifikowai dzielo jako osiqgniqcie naukowe a

co siq z tym wiqZe praca spelnia wymogi art. 13 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a w szczeg6lnosci stanowi

oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego oraz wykazuje og6lna wiedze teoretycznE kandydata

dyscyplinie naukowej elektrotechnika. W moim przekonaniu praca mo2e zostai przyjqta jako

ukoriczona rozprawa doktorska. Przedstawione uwagi krytyczne nie podwaiajq 0g6lne.j wartodci

rozprawy, a ich celem jest przeprowadzenie dyskusji z Autorem. Umiejqtno6i prowadzenia dyskusji

naukowej oraz zajmowania stanowiska wobec uwag krytycznych jest wa2na w kontekicie
prowadzenia samodzielnej pracy naukowej. Wyrazam nadziejQ, ie wykaie takowE umiejqtno(i i

pomySlnie przejdzie publicznq obronq rozprawy.

10. Wniosek koricowy

Stawiam wniosek o przyjqcie rozprawy doktorskiej autorstwa mgr. ini. Krzysztofa Siekierskiego

zatytulowanej: ,,Optymalizacja wielono(nikowych sieci zakladowych w celu zwiqkszenia

bezpieczeistwa w zakresie zarzqdzania energiq elektrycznq w wybranym zakladzie przemyslowym"

przez prowadzqcq sprawe Komisje Rozpraw Doktorskich oraz dopuszczenie mgr. ini. Krzysztofa

Siekierskiego do publicznej obrony.
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