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l.

Podstawa formalna recenzji

Podstaw4 opracowania recenzji rozprawy doktorskiej, wykonanej w Instytucie
Elektroenergetyki i Sterowania Uklad6w na Wydziale Elektrycznym Potitechniki S[skiej pod
kierunkiem Prof. dra hab. inz. Pawla Sowy jest pismo z dnia 18lipca 2019 roku o symbolu
L. dz. RE 379lBDl18ll9 Pana Dziekana Wydzialu Elektrycznym Politechniki Sl4skiej
prof. dra hab. inz. Pawla Sowy informuj4cego o powolaniu mnie na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgra inz. Janusza Kurpasa w dyscyplinie elektrotechnika, na podstawie art.14, ust.
2, pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowp oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r. nr.65, poz. 595 ze zm.). Tytul rozprawy
doktorskiej: Analiza poprawy niezowodnoici wybranego obszaru elehroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej.

2.

Zagadnienie naukowe i jego sformulowanie

Ogd ln a ch

araklerystltka rozp rawy

Podstawowe zagadnienia rozprawy wpisuj4 siE w zakres nauk technicznych, w dyscypling
elektrotechnika i dotycz4 elektroenergetyki, a dokladniej sieci elektrycznych i gospodarki
elektroenergetycznej w zakresie niezawodno6ci urznrlze{ i uklad6w elektroenergetycznych.
Rozprawa w formie maszl,nopisu obejmuje 110 stron, w tym 85 stron tekstu merytorycznego,
4 sffon Literatury, 1 strony wykazt lya1niejsze skrdty i oznaczenia oraz 1 slrony Spisu treici.
Literatura obejmuje 90 pozycji literatury podstawowej, w tym 3 pozycje wsp6lautorstwa
mgra inZ. Janusza Kurpasa.

Tre5i merytoryczna obejmuje 9 rozdzial6w, w tym Wprowadzenie, (Jwagi i wnioski koncowe
oraz nienumerowure rozdziaLy: Literaturq i Zalqczniki od Zl do 25.
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C harakterystyka zagadnien

ia nau kowego

Bezpieczeflstwo dostaw energii elektrycznej do odbiorc6w jest trosk4 rz4d6w na calym
swiicie. Jeden z pierwszych duzych blackout6w mial miejsce w listopadzie 1965 roku w USA.
Zintensyfikowano wtedy prace naukowe d424ce do zapewnienia niezawodnosci zasilania
odbiorc6w. Temat podjEty w pracy doktorskiej wpisuje siE w trwaj4c4 r6wnie2 w Polsce
dyskusjg Srodowiska naukowego, ale i politycmego, dotyczqc4 bezpieczeistwa
energetycznego, kt6rego jednym z element6w jest zapewnienie w miarg bezprzerwowych
dostaw energii elektrycznej, w perspektyrvie opracowyryvanej polityki energetycznej Polski do
2040 roku i na dalsze lata. Na lata 2016-2020 URE opracowalo nowy model regulacji oSD,
kt6ry przewiduje wdro2enie element6w regulacji jakoSciowej. Celem nowej regulacji jest
utrzyrnanie dotychczasowego wzrostu poziomu inwestycji przy jednoczesnej realizacji
dzialah i inwestycji w celu zwiEkszenie niezawodnosci zasilania odbiorc6w oraz poprawQ
jakoSci energii. Regulacja jakoSciowa w latach 2016-2020 wiqze przych6d regulowany OSD
z uzyskaniem odpowiednich warto3ci wskalnik6w SAIDI i SAIFI zwiqzanych
z niezawodnoSci4 sieci i wplywaj4cych na wskalnik regulacyjny. Poziom wykonania
wska2nik6w regulacji jakoSciowej z roku t-2 jest uwzglqdniany w zwrocie z kapitalu w roku t.
W wyniku ewaluacji modelu regulacji jakoSciowej na lata 2016-2020 powstal dokument
,,Regulacja JakoSciowa w latach 2018-2025 dla Operatorow Systemiw Dystybucynych
(kt6rzy dokonali z dniem I tipca 2007 r. rozdzielenia dzialalnolci)". NajwaZniejsze zmiany.
obowiqzuj4ce od 2018 roku, to wprowadzenie wskaZnik6w obszarowych (w miejsce SAIDI
i SAIFD z podzialem na 4 obszary'. du2e miasta, miasta na prawach powiatu, miasta, wsie,
.vqrzrraczenie nowych dlugoterminowych cel6w do 2025 r. (na podstawie punkt6w startowych)
i wyeliminowanie z obliczania wska2nik6w jakosciowych zdarzeh pogodowych o charakterze
katastrofalnlar. Wprowadzone elementy regulacji jakoSciowej w obecnym ksztalcie wymagai
bEd4 dalszej poprawy i ewolucji, szczeg6lnie w kierunku intensyfikacji inwestycji w sieci
terenowe. Zaklada sig, ze w 2023 r. moze nastqpid kolejna ewaluacj a modelu regulacji
jakoSciowej.

Problematyka rwiryana z modelowaniem poprawy poziomu niezawodnoSci systemu
zaopatzenia w energiE elektryczn4 szczeg6lnie w zakresie sieci dystrybucyjnych, jest wiqc
jak najbardziej aktualna. Autor inspirowany ptzez Promotora podjql bardzo aktualny
i istotny temat, kt6ry mo2e byd wykorzystany w pracach nad doskonaleniem zasad
funkcjonowania regulacji jakoSciowej w Polsce.

Tytul rozprawy
Doceniaj4c maczenie i aktualnoSd podjEtych badari nie spos6b odnieSd siq do tytulu rozprawy.
Generalnie tytul rozprawy oddaje tresci w niej prezentowane. Maj4c na uwadze
przedstawione w dysertacji badania recenzent uwaza, 2e Autor m6gl podj46 wysitek
w kierunku uszczeg6lowienia tematyki rozprawy w tltule i podkreSlenia najistotniejszych,
wlasnych dokonarl. UZycie slowa ,,analiza" wskazuje na rozlegle badania, natomiast
zamierzeniem Autora jest opracowanie nowatorskiego algor5,tmu realizacji badafi w celu
wskazania dzialaf, zapewniaj 4cych osi4gnigcie zalo2onego poziomu poprawy niezawodno6ci
zasilania.
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3.

Teza rozprawy i jej udowodnienie

Cel pracy

Sformulowaniu celu pracy i tezy poSwiqcono podrozdzial 1.2 Cel, teza i zakres rozpruwy.
W podrozdziale tym Autor przedstawia cel pracy, kt6rynn jest (cytujq): ,,.. .przeprowadzenie
komplel<sowej analizy wplywu wybranych irodk6w technicznych na poprawQ poziomu
niezawodnoici wybranego obszaru sieci dystrybucyjnej iredniego napiQcia poprzedzonej
niezbgdnymi analizami uWadowymi (zwarciowymi, rozp$wowymi) dla wybranych
scenariuszy pracy sieci jednego z lcrajowych OSD." Proponowana analiza ma mie6 cechy
powtarzalnoSci i uniwersalnoSci dla dowolnego obszaru sieci dystrybucyjnych, a podjgte
dzialania majqzapewnii uzyskanie odpowiednich poziom6w wskaZnik6w niezawodno jci.
Teza roTprawy

Teza rozprawy brzmi (cytujq):

,,lstniejq adekwatne irodki techniczne pozwalajqce na poprowQ poziomu niezawodnoici
badanego obszaru sieci dysttybucyjnej SN do zdefiniowanego poziomu, Wznaczone
na podstawie powtarzalnej metody przeprowadzania analizy weryfikujqcej moiliwoit
osiqgniqcia zadanych wskainikiw SAIDI i SAIFI. "
Teza rozprawy zawiera pewne elementy dyskusyjne. Dosyi enigmatyczne jest stwierdzenie
o,,poprawie poziomu niezawodnoici ... do zdefiniowanego poziomu,'. poziom niezawodnosci
sieci dystrybucyjnej jest definiowany wieloma wskaznikami, m.in. przfoczonl,rni w dalszej

czQici tezy wska2nikami SAIDI i SAIFI, ale nie sq to jedyne moZliwe wskazniki.
W om6wieniu Zakresu rozprawy na str. 6 pada stwierdzenie (cltujE) ,,Oczekiwane jest
uzyskanie parametrdw SAIDI < 20 min, sAIFI ! 0,7 (w odniesieniu do liczby odbiorcdw
przypadajqcych na oddzial OSD, w kt1rym znctjduje siq analizowany obszar)
[87J,'.
Informacj a Prezesa IJRE [87] pochodzi z 2012 roku, a w rozprawie obliczenia wykonano dla
ukladu normalnego - stanu wyjsciowego w roku 2017, roku 2020 oraz ukladu docelowego
w roku 2025. Wskazane byloby tu odnieSi siE do obowi4zujqcego modelu regulacji
jakoSciowej (201 8-2025) i wskaznik6w obszarowych.
Gl6wnym elementem tezy jest opracowanie ,,powtarzalnej metody przeprowadzania analizy
weryfikujqcej mo2liwoit osiqgniqcia zadanych wskainikow SAIDI i SAIFI,. W tym
kontekscie przeprowadzone w rozprawie badania, opisane na stronie 6 zadaniami od a) do g)
i zaproponowany w rozdz.8 Algorytm przeprowadzania analizy poprawy niezowodnoici sieci
dystrybucyjnej wskazui4 ze teza zostala udowodniona. Gl6wnym elementem nowatorskim
zaproponowanym przez Autora jest powyZszy algorltm.
Deklarowane w tezie osi4gniQcie zadanych wskaznik6w sAIDI i sAIFI poprzez zastosowanie
adekwatnych srodk6w technicznych nie budzi w4tpliwosci i wydaje siE dosyi oczywiste.
Znacznie wzmocniloby tezq rozbudowanie jej o elementy ekonomiczne, np. zaproponowanie

adekwatnych srodk6w technicznych, kt6rych zastosowanie zapewnialoby osi4gniqcie
zadanych wskaznik6w przy optymalizacji koszt6w realizacji podjptych dzialan (pewne
oszacowania naklad6w zaprezentowano w Tabeli 50 w zal4cmlku nr Z4).
Autor w rozprawie wykorzystal przekazone przez oSD dane dotycz4ce fragmentu sieci 20 kV
zasilanej z szedciu stacj i 110 kv/SN. Nalezy podkedli6, ze jest to bardzo szczeg6lowa
i rozlegla baza danych, a jej wykorzystanie i analiza wymagaly ogromnego nakladu pracy.
w pracy wykorzystano oprogramowanie Power Factory firmy DigslLENT, kt6re umozliwilo
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wykonanie badan. Zidentyfikowano przyczyny i skutki awarii w analizowanej sieci, nastEpnie
zidentyfikowano obszary decyduj4ce o warto3ciach wsp6lczynnik6w SAIDI i SAIFI. Na tej
podstawie wskazano Srodki techniczne poprawy niezawodnoSci dostaw energii elektrycznej.
Uog6lniono przedstawiony spos6b postqpowania formuluj4c algorytm przeprowadzania
analizy poprawy niezawodnoSci sieci dystrybucyjnej.

Ogtilnie moina sfwierdzi(., i.e zaloLony cel pracy zostal zrealizowany, a przedstawione
rezultaty analiz i obliczeri wskazuj4, 2e teza pracy zostala udowodniona.

4.

Przegl4d stanu wiedzy, charakterystyka doboru i rvykorzystania fr6del

Spis literatury obejmuje 90 pozycji.24 pozycje literaturowe to angielskojqzycme teksty.

Z ostatnich czterech lat (od 2015 roku) w spisie literatury znajduj qsig 24 pozycje, wiEc udzial
aktualnych pozycji jest znacz4cy.

w rozdz.2 zatylulowanym Niezawodnoit pracy sieci - wybrane zagadnienia Autor dokonal
przegl4du literatury w zakesie zagadniei dotycz4cych niezawodnoici i aktualnych trend6w
badawczych. Dodanie w tytule zapisu ,,wybrane zagadnienia" w pewnym sensie tlumaczy
lakoniczny charakter rozdzialu. zdaniem recenzenta brakuje tu jednak systematyerrcgo
studium literaturowego, przedstawiaj4cego genezQ p6zniejszy rozw6j prac badawczych
(metod), prowadzonych przez zespoly naukowc6w zar6wno w kaju, jak na Swiecie.
Przywoluje sig np. monografip [15] (Chojnacki Andrzej, Analiza niezawodnoSci
eksploatacyjnej elehroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, 2013),
kt6rej dokonano
szerokiego studium literaturowego. Tl,rn niemniej Autor dokonal kl.tycznej analizy literatury

i

i

w

dotycz4cej zasadniczego tematu rozprawy. Na str. 10-11 wymienia sig szereg
specjalistycznych narzpdzi obliczeniowych, ale brak jest komentarza na temat metod
obliczeniowych w nich zastosowanych, co wzbogaciloby rozprawQ i usytuowalo temat
rozprawy w rozpatrywanym obszarze badari. Na str. 11 opisuje siE model regulacji

jakoSciowej na lata 2016-2020, natomiast nie ma nawi4zania do zmian obowi4zujqcych od
2018 roku.

Kontynuaci4 przeglqdu literatury jest r6wniez czgse rozdzialu
zatytulowanego
Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiq elektrycznq. Autor opisuje stan wiedzy
dotycz4cy nowoczesnych metod prognozowania skupiai Ec siE na opracowaniach (z lat 20132016) dotycz4cych prognoz diugoterminowych zapotrzebowania na energig elektryczn4 i moc
szczytow4 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

3

Generalnie mozna stwierdzic, 2e kazde z powryZszych zagadnieri jest udokumentowane w
dysertacji publikacjami zar6wno krajowlmi, jak i zagranicznymi.

w

konkluzji naleia stwierdzid, 2e zaproponowane badania wpisui4 sig w trend badari
prowadzonych w krajowej i Swiatowej elektroenergetyce. Analiza zr6dlowa jest
przeprowadzona poprawnie.
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OryginalnoS6 rozwiqzaniazagadnienianaukowego

Przedstawiona w dysertacji analiza poprawy niezawodnodci sieci dystrybucyjnej jest
kontynuacj4 badari dotyczqcych bezpieczeristwa energetycznego, prowadzonych na Wydziale
Elektrycmym Politechniki Stqskiej.

Autor przedstawil rozprawE, kt6ra ma charakter studium

analityc zrTego na podstawie
zlozonych obliczeri z wykorzystaniem du2ej bazy danych. Ku takiemu stwierdzeniu sklaniajq
nastgpujqce przeslanki: sformulowano problem badawczy wskazuj4c mvi4zek z inn),rni
pracami, wlaSciwie wybrano metodE rozwiapania wykorzystujqc zaawansowane
oprogramowanie Power Factory firmy DigSILENT, odwoluj4c sip do algorytm6w w nim
zastosowanych (ale w calej rozprawie zaprezentowano zaledwie dwa wzory definiuj4ce
wska:Zniki SAIDI i SAIFI, co budzi pewien niedosyt) i dokonano analitycznej oceny
uzyskanych wynik6w. Brak opis6w algorytm6w, wedlug kt6rych wykonano obliczenia, a
przl,najmniej zgrubnego ich opisu wydaje siE slabq stron4 dysertacji.

Obliczenia w pracy doktorskiej wykorzystuj4 dttz4bazg danych, opisuj4cych fragment sieci
20 kV i zdarzetia zwiryane z niezawodnoSci4 zasilania, co stwarza spore problemy
z przelwarzaniem informacji. w trakcie obrony pracy doktorskiej oczekujE deklaracji
poziomu udzialu Autora w przygotowaniu danych wej3ciowych, przygotowania modeli (np.
prognozowania zapotrzebowania na energig elektrycm4 i moc), realizacji obliczei oraz
sprecyzowanie wlasnego wkladu w ocenE wynik6w i ich analizE. lnnowacline granty i prace
badawcze w elektroenergetyce s4 prowadzone w du2ych zespolach osobowych, dajqcych duze
prawdopodobieristwo sukcesu naukowego i jest to dzis sytuacj a naturalna, a umiejqtnos6
pracy w takich zespolach oceniana jest bardzo pozlyrvnie.

Oryginalnym wkladem deklarowan)ryn przez Autora

jest

opracowanie algorlmu

przeprowadzenia analizy poprawy niezawodnosci sieci dystrybucyjnej. w zwiEzku z dosy6
og6lnym opisem postgpowania w zaproponowanych krokach algorytmu, moina uzna(,
algor)'tm za uniwersalny, dai 4cy mozliwosi systematyzowan ia dzialaa. Dodatkowo
zaproponowano realizacjg algorytmu w postaci sekwencji szeregowej i szeregowor6wnoleglej, skracajqcej calkowity czas prac analitycznych. Istotnym dla udowodnienia tezy
rozprawy jest przeprowadzenie obliczeri zgodnie z prezentowanlm w dysertacji algorytmem
i przedstawienie konkretnych wynik6w analizy. wykorzystanie bardzo drzej bazy danych,
charakteryzui4cej sie6 dystrybucyjnq wskazuje na ogrom pracy badawczej realizowanej
w ramach dysertacji.

Konkluzja: opracowana metoda doboru Srodkdw technicznych do poprawy
niezawodnosci sieci dystrytrucyjnej, przedstawiona
elementy nowoSci.

6'

w

postaci algorytmu, zawiera

ocena dorobku przedstawionego w rozprawie przez Autora w dyscyplinie naukowej
elektrotechnika

Autor wykazal sip znajomosciq zar6wno podstaw teoretycznych, jak

i

reali6w
funkcjonowania elektroenergetyki, a w szcze96lnoSci zagadnieniami zwiqzarrymi:
z organizacjq i strukturq systemu elektroenergetyc znego oraz otoczeniem prawnym
jego funkcjonowania,
z eksploatacj4 sieci dystrybucyjnych,
z analizqrliezawodnorici w systemie elektroenergetycmym,

.

.
o
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z zagadnietiami gospodarki elektroenergetycznej.
W rozprawie w spisie literatury nalazly siq 3 pozycje wsp6lautorstwa mgra inZ. Janusza
Kurpasa, bezpoSrednio mviqzane z tematyk4rozprawy. Sqto artykuly:
[32] Janiszewski P., Sawicki J., Kurpas J., Mr6z M., Praktyczne sposoby poprawy wskaZnikow
niezawodnoici zasilania SAIDI I SAIFI w sieci SN, Acta Energetica, w.l/34,2018
[45] Kurpas J., Sowa P., D]ugoterminowe zarz4dzanie maj4tkiem sieciowym w OSD, Zeszyty Naukowe
Politechniki Sl4skiej,,Elektryka", nr.3, 2015.
[76] Sowa P., Kurpas J., Niezawodno6i system elektroenergetycznego w ujQciu regulacji jako6ciowej,
Przeglqd Elektrotechnicany, nr.l t, 2016.

Dorobek publikacyjny Autora wykorzystany w rozprawie ocenid naleiy jako spelniaj4cy
konieczne wymagania.

7.

UmiejptnoSd samodzielnego prowadzenia pracy naukowej

Praca dotyczy trudnego zagadnienia naukowego, wymagaj4cego

wykorzystania
nowoczesnego podejscia metodycznego (modele sieci elektrycznych, w tym modele
rozpl).wowe i modele obliczeri ztyvarciowych z doborem aparatuy rozdzielczej, modele
prognozowania zapotrzebowania na energiQ elektryczn4 i moc, modele oceny niezawodnosci
sieci dystrybucyjnych).
Przedstawiona rozprawa dowodzi, 2e Autor:

.

w

i otoczenie modeli, przyjmuj4c
w konsekwencji uzasadnione zalozenia w celu rozr,vi4zania problemu naukowego,
. rozpoznal, zaadaptowal i r6wnie2 samodzielnie opracowai wlaSciwe metody badawcze,
. zaprogramowal niekt6re procedury, konieczne do rozwi4zania zadania badawczego,
. zrealizowal skomplikowane wariantowe obliczenia i analizy,
t ocenil romviqzanie i skomentowal uzyskane wyniki.
przeanalizowal

spos6b wla6ciwy strukturQ

Pozwala to na stwierdzenie, iz Autor posiadl umiejptnosd samodzielnego prowadzenia
pracy naukowej.

8.

Strona redakcyjno

-

wydawnicza

Uklad pracy jest w zasadzie typowy dla rozpraw doktorskich. Rozprawa sklada

siq

z dziewiEciu rozdzial6w merytorycznych. Nienumerowanymi
Lit e ratura oraz Zalqc z ntki.

s4:

pozycjami

w

rozprawie

W rozdz. I ll'prowadzenie przedstawiono bardzo lakonicznie otoczenie, w kt6rym bEd4
budowane modele oceny niezawodno6ci sieci dystrybucyjnej (podrozdz.1.1 WstW).
W podrozdziale 1 .2. Cel, teza i zakres rozprawy sformulowano tezQ pracy.

w

typowym ukladzie rozpraw doktorskich przedstawienie stanu wiedzy wraz z przeglEdem
literatury nastgpuje po sformulowanie tezy, omawiaj 4c zwi4zek postawionego probiemu z
innymi pracami w rozpatr),wanym obszarze badari, dai4c jasny poglqd, iakie zagadnienie
naukowe bgdzie stanowilo nowatorski wklad w rozw6j nauki.
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W rozprawie w rozdz.2, zatTtulowanym Niezawodnoit pracy sieci -wybrane zagadnienia
Autor dokonal przegl4du prac badawczych dotycz4cych oceny niezawodnoSci wraz
ze specjalistycznym oprogramowaniem do obliczeri eksploatacyjnych sieci i jej
niezawodnoSci. Kontynuacj4 przeglEdu literaturowych badah jest rozdz. 3 charakteryzuj qc y
prognozowanie zapotrzebowania na energiq elektryczn4 i moc. Opisano w nim kilka modeli
prognostycznych i zaprezentowano prognozy do 2025 roku, kt6re s4 podstaw4 metodyki
pro gnozowania zastosowanej

w analizowanym przypadku (podrozdz. 3.2).

W rozdz.4 Ocena warunkiw pracy wybranej sieci dystrybucyjneT SN scharakteDzowano
badany obszar sieci dystrybucfnej 20 kV (6 stacj i 110kV/SN, ok. 1000 stacji SN/nN,
ok. 460 km linii napowietrznych i ok. 370 km linii kablowych). W podrozdz. 4.2 oceniono
pracE sieci

w stanie istniej4cym, w podrozdz. 4.3 do roku 2020,

a

w podrozdz. 4.4 do roku

2025.

Trzy kolejne rozdzialy 5, 6

i 7 s4 najistotniejsze z punktu widzenia realizacji zadania

badawczego i udowodnienia tezy dysertacji. W rozdz.S przeanalizowano mo2liwoSci
poprawy poziomu niezawodnoSci badanego obszaru, nastEpnie w rozdz.6 zaprezentowano
niezbgdne Srodki techniczne do realizacji powyZszego celu, a w rczdz.l dokonano
weryfikacji zastosowanych Srodk6w wzglgdem oczekiwanego poziomu niezawodno5ci
badanego obszaru. R6wnie istotny jest rozdzial 8, w kt6rym Autor systematyzuje dokonania
rozprawy doktorskiej w postaci nowatorskiego algorytmu poprawy niezawodnoSci sieci
dystrybucyjnej. Uwagi i wnioski koltcowe dotyczqce zrealizowanych badari i ich ocenq
zamieszczono w rozdz. 9. Po zaprezentowaniu bibliografii (Literatura), bardzo waZnymi
elementami rozprawy sqZalqczniki, w ktorych Autor zaprezentowal istotne wy,niki analiz.

Nalezy podkre6lid du24 staranno5d edycyjn4 i poprawno6d jgrykowq zredagowania
rozprawy. DostrzeZone nielicme blgdy zaznaczono w recenzowanym egzemplarzu rozprawy.

9.

Uwagi polemiczne i dyskusyjne

9.1. Uwagi polemiczne

9.1.1. Na str.9 Zastosowane narzqdzia obliczeniowe jest wpis: -llt pracy \tykorzystano
nowoczesne oprogramowanie Power Factory firmy DigSILENT'. W rozprawie
wielokrotnie Autor u2ywa trybu bezosobowego, np. str.7 ,JVa potrzeby
przeprowadzenia szczegilowych analiz wykonano model calego obszaru w stanie
igniejqcym, na podstawie danych przekazanych przez OSD." I dalej ,,...wykonano
model sieci dla roku 2020." oraz ,,...przygotowano model siect dla roku 2025." lakie
oprogramowanie zostalo wykorzystane (czy Power Factory?) i jaki jest udzial Autora
w opracowaniu powyZszych trzech modeli sieci? Podobnie przy sprawdzeniu
kryterium napiEciowego i obci4zeniowego na str.28. pada stwierdzenie ,,W wyniku
przeprowadzonych obliczen wykazano, i2 najbardziej obciqionym elemenlem liniowym

jest odcinek magistrali od wqzla X14103...do wqzla XL(122". NaleZaloby om6wii
algorytm obliczeri, i oprogramowanie, podai chociazby wycinkowe rezultaty obliczeh,
a nie tylko wynik koricowy. I dalej na str. 31 sprawdzajqc mo2liwoSi drugostronnego
zasilania Autor napisal: ,,Obliczenia przeprowadzono krok po kroku ...". I tu
przydalaby sig uwaga o udziale Autora w obliczeniach. Generalnie w calej praoy
nale2aloby wskazai udzial Autora w obliczeniach i analizach lub jasno napisa6, 2e s4
to autorskie obliczenia i analizy.
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9.1.2. Na str.31 napisano: "Dla kazdego elementu liniowego sprawdzono, czy wartoit
maksymalnego prqdu cieplnego, wyznaczona na jego kohcach, nie przekracza
dopuszczalnej wartoici prqdu, wyznaczonej dla czasu wylqczania zwarcia
wynikajqcego z nastowy czasowej zabezpieczen w GPZ, czasu wlasnego zabezpieczen
i czasu otwarcia wylqcznika w polu 5N.", W doborze aparatury rozdzielczej
najwigksza warto66 zastQpczego pr4du cieplnego, przyjmowana do por6wnan, plynie
na pocz4tku linii kablowej lub napowietrznej. Jak wigc rozumiei ,prcfi cieplny,
Wznaczony na jego koncaclz"? W Tabeli 14 dobrze byloby podai wartoSci pr4du
zastgpczego cieplnego 1,7, lub gEstoSci j"1 otdz jaop w A,/mmz dla analizowanych linii.
JeSli proponuje siQ wymianQ odcink6w linii na przewody o przekroju co najmniej
50 mm2 lub linie kablowe o przekroju 240 mm2, to nalezatoby podae typ przewodu
lub kabla.

9.1.3. Por6wnujqc wyniki zarnieszczone w Tabeli 14 (stan istniei4cy) i w Tabeli 20 (model
dla roku 2020) moima zatwuZy(,,Ze w Tabeli 20 pojawiajq siq nowe linie (wiersze
15-19), dla kt6rych przekroczona jest wytrzymalos6 zwarciowa. Czym spowodowane
jest przekroczenie wyrzymalosci zwarciowej dla tych linii (wzrost mocy zwarciowej,
zmiana nastaw zabezpieczeh, czy zmiana konfiguracji zasilania), skoro w analizie
stanu istniej4cego spelnialy one kyerium zwarciowe?

9.1.4. W podrozdz.6.l na str.71 napisano: ,,Opierajqc siq na wynikach analizy przyczyn
przerw w dostawie energii elektrycznej (rozdz.5.3.l) przeprowadzono dalsze
obliczenia wyznaczajqc prowdopodobiefisfi4)o wystqpienia uszkodzenia na danym
odcinku i iredni czas usuniqcia awarii w zale2noici od technologii budowy linii
(napowietrzna/kablowa) oraz ich dlugoici." opisuje sig dalsze obliczenia i dobrze
byloby zaprezentowai algorytm ich wykonania i chociazby wyniki cz4stkowych
badan. Jaki jest oczekiwany efekt wplywu proponowanych inwestycji w zakresie
kablowania odcink6w napowietrznych na wskazniki SAIDI i sAIFI? czy nie byloby
zasadnym por6wna6 naklad inwestycyjny zwiqzany z kablowaniem sieci
napowietrmych (i z innymi srodkami technicznymi) z korzysciami wynikai4cymi np.
z unikniptego kosztu energii niedostarczonej

?

9.1.5. w rozdz.6 pada stwierdzenie ,,(lzyskane wyniki potwierdzajq zasadnoit zastosotryania
tego rodzaju irodk6w technicznych.', Nalezaloby zaprezentowa(, wyniki, kt6re
uzasadniaiQ powyzsze stwierdzenie. czy jest to tylko wartosi oczekiwiru pop.o*y
wska2nik6w SAIDI i SAIFI? Nasuwa sig pytanie,.jakim kosaem?
9.1.6.
9.

1.7.

w rabeli

51 zaprezentowano ocenE skutecznosci zaproponowanych dzialarl. Jakie s4
podstawy metodyczne (algorym) szacowania poprawy wska2nik6w SAIDI i sAIFI?

Na

str. 87 sformutrowano wnioski koricowe: ,,w trakcie prowadzonych badan
wypracowano kilka nowatorskich sposobdw podejicia do analizy danych, miqdzy
innymi: identyfikacjq kluczowych ciqg6w liniowych, metodq grupowanio przyczyn
wystqpowania zakl1cei, spos1b oceny mo2riwoici oddziatywanii na posiczig1rne
grupy opisany macierzq istotnoici, identyfikacjq charakterystycznych oiesdw

w trokcie badania szybkoici przywracania zasilania,
t"i sposoby orrry
"ry jawny
prawidlowoici dzialania EAZ i lqcznoici radiowej." w spos6b
nie opisano
jednak w pracy np. ,sposobu oceny mozliwoici oddzialywaiia na poszizeg1lne'
grupy
opisanego macierzq istotnoici ...". Jak konstruuje siE macierz istotnosci? Na crym
polega nowatorski spos6b ,,..oceny prawidlowoici dziarania EAZ i lqcznoici
radiowej." w stosunku do dotychczasowego sposobu tej oceny?

918.

Jak Autor ocenia perspektywE praktycznego wykorzystania opracowanej metody
i rezultat6w badari modelowych?
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9.2. Uwagi szczegdlowe i edycyjne

9.2.1. Str.15 jesl ,,...wskainikow typu SADI
SAIDI i SAIFT'

i

SAFI'powinno by6 ,,...wska2nik6w typu

9.2.2. Prczentowane w rozdz.3 w tabelach 2, 3 i 4 prognozy dotycz4 r6Znych wielko6ci:
finalnego zapotrzebowania na energiQ elekEyczn% zapotrzebowania brutto
i zapotrzebowania na energig elektryczn4 Trudno prognozy r62nych wielkoSci ze sob4
por6wnywai. Prognozy s4 podawane m.in. dla roku 2010, 2015. Analizuj4c sltuacjQ
w roku 2017, czy 2018 moZna bylo postara6 sip dotrzed do bardziej aktualnych
prognoz.

9.2.3. Rys. 9 na str. 28 jest malo czytelny. Jedli dalej w pracy operuje siE symbolami np.
wqzel X14103, ciry nr l1(L-241) itd., to schemat ideowy powinien zawierai
poryzsze ozrtdczenia.

9.2.4. Str. 44 jest: ,,lltptyu, zdarzeri tego rodzaju na poziom niezawodnoici opisano szerzej
w rozdziale 3 rozprawy." Rozdzial 3 dotyczy prognozowania zapotrzebowania
na energiQ elektrycznq wigc mo2e powinno by(,

,,...

w

podrozdziale 5.3 rozprawy.,,

9.2.5. Str.56 Na Rys.15. Fragment analizowanego ciqgu sN o oznaczeniu p-|4 zasilanego
z GPZ P, w nawi4zaniu do Tabeli 37, moima zlokalizowal reklozery o nr 3126 i 1225,
ale recenzent nie zlokalizowal reklozer6w nr 3186, 3196 i 3199. Czy s4 one
w zaznaczony rn ci4gu SN?

9.2.6. Str. 58 Rys.17 sporzqdzony

10.

zby,t mat4

czcionk4 nieczyelny.

Konkluzja

Tematyka recenzowanej rozprawy z dyscypliny elektrotechnika jest bardzo aktualna
zar6wno w Polsce, jak tez na Swiecie. Gi6wna wartosi pracy, zdaniem recenzenta, polega
na rozwinigciu przez Aurota badan dotyczqcych wybranych aspekt6w bezpieczeristwa
energetycznego, podjEtych na wydziale Elektrycznym politechniki Sl4skiej. Samodzielnyrn
rozwiniEciem aplikacyjnym w zakresie niezawodnosci sieci dystrybucyjnych jest
przygotowanie danych, opracowanie wlasnych metod obliczeniowych oraz wykonanie
wariantowych obliczeri z analizqich rezultat6w i w konsekwencji opracowanie nowaiorskiego
algorymu poprawy niezawodnoSci sieci dystrybucf nej.

w

przekonaniu recenzenta Autor wykazal siE umiejgtnosci4 samodzielnego formulowania
i rozwi4zywania problem6w naukowych.

w tym kontekscie przedstawiona rozprawa odpowiada generarnie wymaganiom,
sprecyzowanym w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych I tytrl"

naukowym oraz o stopniach i tytute w zakresie sztuki (Dz.u. Nr 65, poz. sss z ania to
kwietnia 2003 z p6Ln, zm.) i w par,6, ust.4 rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy2szego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w
przeprowadzania crynnosci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu hab
itacyjnym
oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz.U. 201g, poz.26l).
Stawiam wniosek o dopuszczenie mgra in2. Janusza Kurpasa do publicznej
obrony,
w trakcie kt6rej oczekujp, Le pan mgr in2, Janusz Kurpas ustosunkuje sig do
uwag
polemicznych i dyskusyjnych.
/')
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Podfis recenzenta

-9-

