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Recenzia rozprawy doktorskiei

mgr in2. Krrysztofa Siekierskiego

Tyul rozprawy:

,,Optymalizacja wielonoinikowych sieci zakladowych w celu zwigkszenia bezpieczeristwa
w zakresie zarzqdzania energi4 elektryczn4 w wybranym zakladzie przemyslowym"

1. Podstawa formalna recenzji

Podstaw4 opracowania recenzj i rozprawy doktorskiej, wykonanej na Wydziale
Elektrycmym Politechniki Slqskiej, pod kierunkiem pana dr hab. inz. Maksymiliana
Przygrodzkiego, jest pismo Dziekana Wydziafu Elektrycznego, prof. dr hab. in2. Pawla Sowy,
z dnia l marca20l7, powoluj4ce sig na uchwalg Rady Wydzialu z dnia2S lutego 2017 r.

2. Zagadnienie naukowe i jego sformulowanie

Na Swiecie i w Polsce zagadnienia niezawodnoSci oraz bezpieczeistwa zasilania
w energig ciesz4 sig sporym, aczkolwiek o zmiennym nasileniu, zainteresowaniem
naukowc6w i praktyk6w. S4 one przedmiotem regulacji prawnych na poziomie Unii
Europejskiej oraz krajowym (ustawa Prawo Energetyczne, rozporz4dzenia ,,systemowe").
Wzglgdnie nowym elementem tego obszaru badawczego jest problematyka sieci
wielono5nikowych, czyli zaopatrywania odbiorc6w w r62ne media energetyczne za
po6rednictwem wsp6lnych lub powiqzanych sieci energetycznych. W tym nurcie mieSci sig
tez rozprawa doktorska mgr inZ. Krzyszlofa Siekierskiego.

Podjgte przez Autora zagadnienie naukowe polega na opracowaniu (udoskonaleniu)
metodyki modelowani4 analizy i oceny niezawodnoici zasilania w media energetyczne
zaklad6w przemyslowych z uwzglgdnieniem aspekt6w ekonomicznych. Metodyka ta ma miei
zastosowanie, przede wszystkim, w odniesieniu do wielonoSnikowych sieci energetycznych
zaklad6w przemyslowych.

Autor przeanalizowal uzyskane dotychczas rezultaty badan i zaproponowal wlasne,
oryginalne rozwigania tej metodyki obliczeniowej.

Tematyka rozprawy jest wigc aktualna na tle obecnego stanu wiedzy i potrzeb
elektroenergetyki.

3. Tytul, cel i teza rozprawy

Tytul rozprawy zostal sformulowany jako: ,,Optymalizacja wielonoinikowych sieci

zakladorych w celu Twigkszenia bezpieczefistwa w zakresie zarzqdzdnia energiq elektrycznq
w wybranym zakladzie przemyslolrJrrrr". Jest to tematyka interesuj4ca a t)'tul odpowiada treSci

rozprawy, aczkolwiek nie jest dla Recenzenta jasne pojgcie ,,bezpieczeristwa w zakresie



zarzqdzdnia energiq elektrycznq". NiewlaSciwe wydaje sig teZ zawgZenie tematyki rozprawy
a zatern i stosowalno6ci uzyskanych wynik6w do konkretnego (wybranego) zakladu
przemyslowego. Zdaniem Recenzenta lepszy bylby nastgpuj4cy ty'tul rozprawy:
Optymalizacja bezpieczeristwa dostaw energii zn pomocq wielonoSnikowych sieci
energetycznych zaklad6w przemyslowych, na przykladzie wybranego zakladu.

Cel pracy Autor przedstawil na stronie 9: ,,Celem pracy jest opracowanie modelu sieci
wielonoinikowych w obrgbie zakladu przemyslowego, sformulowanie i rozwiqzanie zaduniu
wykarzystania noinikdw energetycznych z uwagi na optymalizacjg bezpieczefistu'a
zarzqdzania energiq elektrycznq w wybranym zakladzie przemyslowym.' '. Okre6lenie

,,bezpieczefistwo zarzqdzania energiq elektrycznq" rue jest, zdaniem Recenzenta, jasne

i adekwatne do przedmiotu rozprawy. Wystgpuje tu talde sprzeczno6i z tltulem rozprawy,
w kt6rym wyslQpuje ,,optymalizacja wielonoinikowych sieci zakladowych", podczas gdy
w celu rozprawy - ,,optymalizacja bezpieczeitstwa zarzadzqnia ...".

Sformulowana na stronie 9 rozpra*y tezabrzmi nastEpuj4co:

,,llartoiciowanie bezpieczefistwa w zaleresie zarzqdzania energiq elektrycznq
w wybranym zakladzie przemyslowym umoiliwia wyznaczenie optymalnego poziomu
wykorzystonia medi6w energetycznych. "
Teza rozprawy, aczkolwiek moglaby by6 lepiej skonstruowana: niejasne. gdy2 nie

zostalo wczeSniej zdefiniowane, jest pojgcie ,,bezpiecze{tsfiva w zakresie zarzadzania energiq
elehrycznq", slowo ,,wybranym" nalezaloby pominq6, gdy2 teza powinna mied charakter
uniwersalny a nie odnosii sig wyl4cznie do analizowanego (wybranego) zakladu
przemyslowego, czego w koricu dotyczy optymalizacja (sieci wielonodnikowych,
bezpieczefstwa czy wykorzystania medi6w energetycznych)?; stanowi pewnq diagnozg stanu
istniejqcego metodyki modelowania, analizy i oceny wielonodnikowych sieci energetycznych
zaklad6w przemyslowych, zawiera jego krytyczn4 oceng i propozycjg nowego, zdaniem
Autora lepszego, podejScia. Mimo tych zastrzezei teza rozprawy ma cechy oryginalne, a jej
prawdziwoSci Autor rozprawy dowodzi rozwiqznj4c szereg zagadnief szczeg6lowych
o charakterze, zar6wno poznawczym, jak i aplikacyjnym, w szczeg6lnoSci:

. Definiui4c bezpieczefstwo zarz4dzaria energiq w obszarze zakladu przemyslowego
i jego miary.

o Modeluiqc procesy energety czne w zakladzie przemyslowym, przemiany i powiqzania
pomigdzy nimi.

. Formului4c zadanie optymalizacyjne, funkcjg celu i ograniczenia.

. Wyznaczai}c rozwi4zania i przeprowadzajqc dyskusiE wynik6w.

4. Waga podjgtego zagadnienia naukowego

Podjgty w pracy problem badawczy jest istotny z uwagi na zmiany, kt6re ju2 nastqpily
i ci4gle maj4 miejsce w elektroenergetyce i energetyce. Przemiany strukturalne, wlasnoSciowe
i technologiczne powoduj4, 2e odpowiedzialnoSi za niezawodnoSi system6w energetycznych
i bezpieczeristwo zasilania odbiorc6w energi4 jest obecnie zdekomponowane na wiele
podmiot6w (gl6wnie s4 to operatorzy system6w: przesylowego i dystrybucyjnych. ale nie
tylko). Nie wszystkie te podmioty nale2ycie wywipuj4 sig ze swoich obowi4zk6w. Tym
bardziej potrzebne sq prace badawcze z zakresu metodyki modelowania, analiz i oceny
niezawodnoSci uklad6w zasilania w energig, ujmuj4ce te zlozone zagadnienia choiby
w wymiarze czqstkowym. W ten nurt wpisuje siE rozprawa p. Ktzysztofa Siekierskiego.

Problematyka niezawodnoSci system6w i uklad6w energetycznych oraz
bezpieczeflstwa zasilania odbiorc6w w energig zyskuje na wa2no5ci w obecnych
uwarunkowaniach Swiatowych, europejskich i krajowych, w szczeg6lnoSci zaS w obliczu
polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europej skiej. Bezpieczefistwo energetyczne,
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bezpieczeristwo elektroenergetyczne, bezpieczeistwo zasilania - to wazne elementy tej
polityki.

5, Przegl4d stanu wiedzy

Rozprawa stanowi wartoSciowe kompendium aktualnego stanu wiedzy z zakresu
metodyki modelowania, analiz i oceny niezawodnoSci zasilania w energig za pomoc4
wielonoSnikowych sieci energetycznych w zakladach przemyslowych oraz stosowanych
w niej technik obliczeniowych i mie5ci sig w obszarze elektroenergetyki.

6. OryginalnoS6 i zakres rorwi4zania zagadnienia naukowego

Praca bazuje na dorobku naukowym, krajowym i zagranicznym, w zakresie
modelowania, analiz i oceny niezawodno5ci uklad6w zasilania w energig (w tym gl6wnie
ukiad6w elektroenergetycznych), a pewne szczeg6lne w4tki rozwija konsekwentnie
z wykorzystaniem wlasnych koncepcji i rozwi4zah. Do element6w nowoSci, stanowiqcych
oryginalne i naj wazniej sze rezultaty rozprawy i osi4gnigciajej Autora, zaliczam:

o Wprowadzenie pojgcia warstw bezpieczefstwa dostaw czynnik6w energetycznych
w aspekcie mog4cych zaistniei przerw w dostawach.

o Opracowanie metody klasyfikacji odpomo5ci maszyn i urz4dzef produkcyjnych na
przerwy w dostawach czynnik6w energetycznych.

o Opracowanie metodyki realizacji dostaw i rozdziaht rezerwowych czynnik6w
energetycznych do urzEdzeh wraZliwych na przerwy w dostawach.

r Opracowanie schematu wielono6nikowej struktury energetycznej wybranego
zakladu przemyslowego.

o Opracowanie metody wartoSciowania bezpieczeristwa dostaw czynnik6w
energetycznych do odbiornik6w zakladu.

o Opracowanie funkcji celu i przedstawienie jej implementacji dla uzyskania
r o zw i4zania optymalne go.

o Opracowanie zasad postgpowania przy podejmowaniu przedsigwzigd
ograniczaj4cych koszty majqce zwiapek z dostarczanq energiq.

7. Wiedza teoretyczna Autora w dyscyplinie naukowej

Kompleksowa analiza i modelowanie zloionych zjawisk, bgdqcych przedmiotem
rozprawy, wymagaly szerokiej wiedzy w dyscyplinie ,,Elektrotechnika - Elektroenergetyka".
Autor ma dobr4 orientacjg w dziedzinie szeroko pojgtej elektroenergetyki, uklad6w
elektroenergetycznych i energetycznych zaklad6w przemyslowych, obliczeri
niezawodnoiciowych i ekonomicznych. Autor wykazal, zar6wno umiejgtnoSi formulowania
i dowodzenia tez naukowych, jak i dobr4 znajomodi aspekt6w aplikacyjnych. Autor doSi
swobodnie porusza sig w skomplikowanej problematyce.

8. UmiejgtnoSd samodzielnego prowadzenia pracy naukowej

Rozprawa nie jest zbyt obszema (129 stron, w tym wykaz oznaczeh i skr6t6w,
6 rozdzial6w merltorycznych, wnioski i podsumowanie. literatura, 4 zal4czniki), co nie
stwarza istotnych problem6w z wyr62nieniem osobistego dorobku naukowego Doktoranta.
UwaZna lektura rozprawy pozwala zidentyfikowa6 te elementy na szerszym tle
przedstawionych rozvtaZai. Niew4tpliwie Autor wykazal, i2 posiadl umiejgtnoSi:

- formulowania i rozwiEzywania problemu naukowego,
- przyjmowania uzasadnionychzaloZen,
- wykorzystania i rozwijania wlaSciwych podejS6 metodycznych,



- rozwi4zywaniapostawionychzadaf,
- przekonuj4cej prezentacj i uzyskanych rezultat6w.
Praca ma wystarczaj4cy poziom teoretyczny, odpowiada te2 realiom aplikacji oraz

wymaganiom i oczekiwaniom potencjalnych u2ytkownik6w.

9. Uwagi polemiczne i dyskusyjne

9.1. Zctgadnienia ogdlne:
9.1.1. Tytul, cel i teza pracy. Uwagi co do t1.tulu, celu i tezy rozprawy zostaly sformulowane

w punkcie 3. Proszg o odniesienie sig do nich.
9.1.2. Autor, zdaniem Recenzenta, nie doSi precyzyjnie stosuje pojgcia bezpieczeflstwo,

niezawodnoii, ci4glo66 dostaw energii b4d2 medi6w energetycznych. Proszg
o podanie ich rozumienia zastosowanego w rozprawie, w postaci mo2liwie zwiEzlel
systematyki poj96.

9.1.3. Autor przez niezby1. dobre sformulowanie tytulu rozprawy niepotrzebnie ograniczyl
stosowalnoSi uzyskanych wynik6w. Czy i w jakim zakresie rezultaty rozprawy maj4
zastosowanie nie tylko w odniesieniu do rozpatrywanego zakladu przemyslowego?

9.2. Wybrane nuagi szczegdlowe:
1. W spisie oznaczef w objaSnieniu do Q* powinno byd ,,wektor strumieni ...".
2. W spisie oznaczeri w objadnieniu do S(b) powinno by6,,... braku korelacji ..."
3. W spisie oznaczefi w obja5nieniu do Wrn powinno by6,,wartoSi produkcji ..."
4. Rysunek 1 na stronie 5 wymaga precyzyjniejszego opisu osi poziomej.
5. W drugim akapicie na stronie 6 pojawia sig ,,bezpieczeflstwo dostaw", kt6re

wymaga obja6nienia.
6. Na rysunku 2 (strona 6) Autor wprowadzone warstwy bezpieczeristwa wiqze

z czasem trwania przerwy w zasilaniu. Wydaje sig, 2e bafiziej wlaSciwe byloby
powi4zarie z horyzontem czasowym analizy (planowania).

7. Na stronie 7, w trzecim akapicie jest ,jak w punkcie a)" a lista nie jest
numerowana.

8. Na stronie l0 jest ,,konwersjq" a powinno by6 ,,konwersjg".
9. Na stronie 10, w ostatnim akapicie jesl ,,zapotrzebowanie mocy" a powinno by6

raczej ,,zapotrzebowanie na moc".
10. Autor rozprawy stawia przecinki w do36 nieoczekiwanych miejscach.
11. Na stronie 14, w koficowym wierszu pierwszego akapitu Autor pisze ,,...

bezpieczeristwa i niezawodnoSci dostaw". Czy bezpieczeistwo i niezawodnoft to
odrgbne pojgcia?

12. Na stronie 15 jako jeden ze skladnik6w infrastruktury sieciowej Autor wymienia
sieci. Jak to nale2y rozumiei?

13. Na stronie 16, w tabeli 1 zale2noS6 na r6wnanie przeplywu dla sieci
elektroenergetycznych jest nieprawidlowa, a w zale2noSci dla sieci cieplnych
(cieplowniczych) powinno by(, raczej c zamiasl cr.

14. Na stronie 19 jest niezbyt fortunne okeSlenie,,... zapotrzebowai na zulycie ...".
15. Na stronie 20, w czwartym akapicie od g6ry jest ,,... obrgbie ..." a powinno by6

,,... w obrgbie ...".
16. Co przedstawiono na rysunku 4 na stronie 2l ?
17. Autorowi zdarza sig nieprawidlowe pisanie jednostek po liczbie, w szczeg6lno5ci

%i"c.
18. Na stronie 22 jest ,,przesylowych" a powinno byi ,,przesylowe". OkreSlenia

,,rosn4ca problematyka", ,,infrastruktury energetycznej, takiej jak energia
elektryczna . .." budz4 wqtpliwoSci.
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19. Na stronie 24, ostatni akapit - co to jest ,,wydajno56 systemu energetycznego
w zakesie ..."?

20. Na stronie 27 jest ,,wiatrowych" a powinno by6 ,,wiatrowe".
21. Na stronie 29 jest ,,optymalizacji ceny noSnik6w" a powinno byi raczej

,,optymalizacj i kosau noSnik6w".
22. Na rysunku l1 powinno byi ,,elektrownia wiatrowa".
23. Na stronie 38 jest ,,bezpieczefistwo i ci4gloS6 dostaw medi6w". Czy

bezpieczeristwo i ci4glo66 to odrgbne pojgcia?
24. Na stronie 41, w ostatnim akapicie jest ,,eksploatacjg" a powinno byi

,,eksploatacji"; jest tez ,,umo2liwia na obni2enie" a powinno byd ,,umo2liwia
obni2enie".

25. Na stronie 49 jest ,,na piecach" a powinno byi ,,w piecach".
26. Na stronie 52 moce transformator6w SN/nn powinny byi w MVA.
27. W zale2noici (10) powinno by6 k,1.

28. Na stronie 61 ponownie jest mowa o ,,bezpieczefistwie zarzadzania energi4
elektrycznq". Recenzent s4dzi, 2e chodzi raczej o jakoSi zarzadzatia . . . .

29. Strona 62, pod zale2noSciq (21) jak wyzej.
30. ZaleZtoS(, (23) na stronie 62 nie jest, zdaniem Recenzenta, prawidlowa.
31. W zaleZnoSci (31) zamiast znaku r6wnoSci powinien byd znak przybli2onej

16wnoSci.

32. Na stronie 64, pod zale2noici4 (3 1) jest ,,iloSci" a powinno by6 ,,liczbie".
33. Na stronie 78 jest ,,kosa6w inwestycyjnych" a powinno by6 ,,naklad6w

inwestycyjnych".
34. Na stronie 79 jest ,,wskaZnik6w" a powinno by6 ,,wartoSci wskaZnik6w".
35. W4tpliwoSci budzi rysunek 38. Niezbyt wla6ciwe s4 nazwy,,stan wyj5ciowy", ,,stan

pracy stabilnej z ub1.tkami". Czy uwzglgdniono kwestg zapotrzebowania (lub braku
zapotrzebowania) na pracE urzqdzenia?

36. Na stronie 9l jest ,,zniknigtych" a powinno byi ,,uniknigtych".
37. W tabeli l3 jest,,iloSi" a powinno byi,,liczba".
38. W podpisie rysunku 58 niewlaSciwie u2yto okreSlenia efektywno3i finansowa.
39. Na stronie 108 jest mowa o optymalizacji konfiguracji sieci wielono5nikowych.

Zdaniem Recenzenta przedmiotem rozprawy byla r6wnie2 optymalizacja struktury
sieci.

40. Strona 109 - drugie zdanie akapitu pierwszego jest niejasne.
41. W wykazie literatury, w pozycjach 42 - 47 s4 przl.wolane prace Recenzenta;

brakuje tutaj pozycj i podstawowej, ksiqzki ,,NiezawodnoSi system6w
elektroenergetycznych" z 2005 roku a pozycj a 46jest podana nieprawidlowo.

42. W tltule zalqcznika 2 jest efektywno66 finansowa a powinna byi ekonomiczna.
43. Sk4d wartoSd stopy dyskonta w tabeli l. 22? ProszE podai uzasadnienie.

10. Strona redakcyjno - wydawnicza

Rozprawa zostala zredagowana i wydana z dostatecznq starannoSciq - niekt6re
zastrze2enia podano w uwagach szczeg6lowych. Mniej istotne, szczeg6lowe uwagi
o charakterze w zasadzie redakcyjnym i stylistycznym umieszczono na recenzowanym
egzemplarzu pracy, lecz ich zakres i waga nie umniejszajq wartoSci pracy i nie wymagajq
autorskich ingerencji w tekst.
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11. Wniosek koricowy

W przekonaniu recenzenta rozprawa doktorska mgr inZ. Krzysztofa Siekierskiego
pt. ,,Optymalizacja wielonoSnikowych sieci zakladowych w celu zwigkszenia bezpieczefistwa
w zakresie zarz4dzania energiq elektrycznq w wybranym zakladzie przemyslowym" stanowi
oryginalne rozwi4zanie problemu naukowego oraz wykazuje og6ln4 wiedzg teoretycznE
Doktoranta w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika (obszar elektroenergetyka), a takze
umiej gtno6i samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Rozprawa mgr in2. Krzyszlofa Siekierskiego spelnia wymagania stawiane rozprawom
doktorskim, sprecyzowane w Ustawie o stopniach naukowych i tyule naukowym z dnia
14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z dnia 16 kwietnia 2003 r., z polniejszymi
zmianami).

Stawiam wniosek o dopuszczenie rozprawy doktorskiej mgr in2. Krzysztofa
Siekierskiego pt. ,,Optymalizacja wielono5nikowych sieci zakladowych w celu zwigkszenia
bezpieczeristwa w zakresie zarz4dzaria energiq elektryczn4 w wybranym zakladzie
przemyslowym" do publicznej obrony.
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