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Wybór tematu rozprawy
Proces planow ania rozw oju sieci przesyłowej je st jednym z w ażniejszych zadań realizowanych

przez operatora system u przesyłow ego. Celem tego procesu je st utrzym anie długoterminowego
bezpieczeństw a energetycznego kraju. U jm ując rzecz w w ielkim skrócie planowanie rozw oju polega
na podejm ow aniu działań optym alizujących rozbudow ę sieci przesyłowej w celu zachowania
bezpieczeństw a dostaw energii elektrycznej do odbiorców, przy czym plany rozbudow y sporządzane są
w różnych perspektyw ach czasow ych (od planów krótkookresow ych, przez średniookresowe aż do
długookresow ych). O becnie zarów no w praktyce krajowej ja k i zagranicznej w procesie planowania
rozw oju sieci przesyłow ej w ykorzystyw ane są różnorodne narzędzia (program y komputerowe)
w spierające przede w szystkim podejście determ inistyczne. O pierają się one na analizie rozpływ ów
mocy, analizie zwarciowej oraz na badaniach rów nowagi statycznej i dynamicznej. A nalizy
przeprow adzane są dla różnych scenariuszy i różnych w ariantów rozbudowy, przy czym w przypadku
m etod

determ inistycznych

uw arunkow ania

m ające

charakter

losow y

reprezentowane

są

- strona 1 z 8 -

//

w poszczególnych scenariuszach przez ieh ekstrem alne wartości. M oże to, zdaniem A utora rozprawy,
prow adzić do przeinw estow ania w zdolnośei przesyłow e, w efekcie ezego nakłady inwestyeyjne
ponoszone na rozwój sieci przesyłowej m ogą za kilka lat pojawić się w kategorii kosztów osieroconyeh.
Tym czasem zarów no w kraju ja k i za granicą obserwuje się w zrost znaezenia uw arunkowań
0 charakterze niedeterm inistycznym , które m ogą mieć istotny w pływ na decyzje inwestyeyjne
podejm ow ane w proeesie planow ania rozw oju sieci przesyłowej. Rozwój rynku energii, wpływ
uw arunkow ań klim atycznyeh i środowiskow yeh, zm ieniające się decyzje polityezne, rozwój
odnaw ialnyeh źródeł energii i energetyki prosum enekiej czy też zm ienność zapotrzebow ania na moc
1 energię

elektryezną,

są

to

uw arunkow ania

trudne

do

ujęeia

przy

pom ocy

podejścia

determ inistycznego. Ich często trudny do przew idzenia charakter w sposób naturalny w skazuje na
zasadność w ykorzystania podejścia probabilistycznego.
O sobiście jestem zw olennikiem m etod determ inistyeznych. Od lat zajm uję się obliezeniami
technieznym i prow adzonym i na różnych m odelach sieci systemu elektroenergetycznego. Obliezenia
rozpływ ów m ocy, analiza zw arciow a czy badania stabilności dają konkretne wyniki, które m ogą być
łatw o zinterpretow ane i poddane dalszym proeesom decyzyjnym. W yniki obliczeń plus doświadczenie
inżynierskie osób zajm ującyeh się planow aniem rozw oju sieci przesyłowej powirmo w ystarezyć do
tego, by proces ten przeprow adzić w sposób praw idłow y. N a tym tle metody, które w ykorzystują
generatory liezb losow ych do zam odelow ania uw arunkow ań niedeterm inistycznych w ydają się być
„m ało pow ażne” . W ydają się, a w zasadzie pow inienem napisać, że wydawały się, gdyż lektura
reeenzowanej praey doktorskiej przekonała m nie, że podejśeie probabilistyezne m oże w sposób istotny
zm ienić proees planow ania rozw oju sieci przesyłowej. N adal bardziej skłaniam się ku temu, by m etody
determ inistyczne i probabilistyezne traktow ać jako w zajem nie uzupełniające się, tym niemniej uznaję
w zrost znaczenia i roli tyeh drugich.
O becnie brak je st spójnych m etod i narzędzi, które w sposób jednoznaczny pokazałyby, jak
w procesie planow ania rozw oju sieei przesyłowej uw zględnić uw arunkow ania o charakterze
niedeterm inistycznym . A utor rozpraw y w skazał na dośw iadczenia zagranicznych operatorów sieci
przesyłow ych, na prace finansow ane ze środków unijnych, w których uwzględniane są m etody
probabilistyezne. N adal jednak brakuje ostatecznych rozw iązań w tym zakresie. Recenzow ana
rozpraw a doktorska stanow i znaezący krok w kierunku uzyskania tych rozwiązań.
Biorąc pow yższe pod uw agę uznaję tem atykę rozpraw y za w ażną, aktualną oraz w ybraną
praw idłow o, zarów no pod w zględem naukow ym ja k i praktyeznym.
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Ogólna ocena rozprawy
O piniow ana rozpraw a zaw iera 136 stron tekstu w raz z ilustracjami, wzoram i oraz spisem literatury

obejm ującym 153 pozycje. U zupełniona je st trzem a załącznikam i, które stanowią integralną i w ażną
część pracy. Całość dokum entu liczy w ięc 217 stron.
Część głów na rozpraw y podzielona została na pięć rozdziałów plus rozdział podsumowujący.
W rozdziale drugim , w prow adzającym , określono ceł pracy, zakres badań oraz postaw iono tezę
rozprawy, która brzm i następująco: „Wzrost udziału niedeterministycznych uwarunkowań procesu

planowania rozwoju sieci przesyłowej wymaga stosowania modeli probabilistycznych uzupełniających
proces planistyczny. Modele te umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych.”.
Sposób sform ułow ania tezy uw ażam za prawidłowy.
Przegląd literatury, obejm ujący zagadnienia zw iązane z m odelow aniem , analizą rozpływ ów mocy
w tym analizą probabilistyczną oraz planow aniem rozw oju sieci przesyłowej został przeprow adzony
rzetelnie. Daje się zauw ażyć faktycznie zaznajom ienie się D oktoranta z treścią om awianych publikacji.
W

w ykazie

literatury

znalazły

się

także

pozycje

dotyczące

m etod

m atem atycznych

oraz

probabilistycznych. O sobną grupę stanow ią broszury techniczne i raporty. N ajstarsza pozycja
w w ykazie literatury datow ana je st na rok 1974, najnow sza pochodzi z roku 2016. D wadzieścia sześć
pozycji literaturow ych pow stało przy w spółudziale A utora rozprawy.
N a podstaw ie literatury pow stał zam ieszczony w rozdziale pierw szym rozpraw y krytyczny
przegląd m etod planow ania rozw oju sieci przesyłowej w kraju i na świecie. A utor skrótowo (bardziej
dokładny opis znalazł się załączniku 1) opisał m etody planow ania rozw oju stosowane przez operatora
K rajow ego System u Elektroenergetycznego (PSE S.A.) oraz przez operatorów system ów przesyłow ych
A ustralii, Francji, K anady oraz W ielkiej Brytanii. W ybór operatorów zagranicznych nie był
przypadkow y. A utor zw racał szczególną uw agę na to, czy w stosowanych m etodykach planowania
rozw oju sieci w ykorzystyw ane są (przynajmniej potencjalnie) m etody probabilistyczne. Okazuje się, że
m etody probabilistyczne nadal stosowane są w bardzo ograniczonym zakresie, chociaż daje się
zauważyć, że operatorzy zw racają uw agę na potencjalne korzyści z ich w drożenia. Poza tym w rozdziale
pierw szym

zaprezentow ano

projekty

współfinansow ane

przez

Unię

Europejską

związane

z planow aniem rozw oju i planow aniem operacyjnym w sektorze przesyłu. W rozprawie omówiono
efekty realizacji pięciu takich projektów, w których kosztem w ielu m ilionów euro w ypracowano
m etodyki i narzędzia m ogące w znacznym stopniu wspom óc proces planow ania rozw oju sieci
przesyłowej. N iektóre z nich w ykorzystują m etody probabilistyczne. W końcowej części rozdziału
pierw szego A utor zam ieścił przegląd broszur i raportów technicznych opracow anych przez grupy:
CIGRE oraz EN TSO -E, dotyczących problem atyki planow ania rozw oju system ów przesyłowych.
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W yłania się z nich ogólnośw iatow y trend zm ierzający do w ykorzystyw ania zarówno podejścia
determ inistycznego ja k i probabilistycznego w procesie planow ania rozw oju sieci przesyłowej.
W rozdziale trzecim A utor rozpraw y dokonał krytycznej analizy i oceny w pływ u niektórych
uw arunkow ań na m etodykę planow ania rozw oju sieci przesyłowej. A utor zw rócił uwagę na fakt
w zrostu znaczenia uw arunkow ań o charakterze niedeterm inistycznym , takich jak: rozwój rynku energii,
w pływ uwarunkoweiń klim atycznych i środowiskowych, zm ieniające się decyzje polityczne, które m ogą
decydow ać o rozw oju w ybranych „technologii” w ytw arzania energii elektrycznej czy też zm ienność
zapotrzebow ania na m oc i energię elektryczną. W zrost znaczenia pow yższych uw arunkow ań zdaniem
A utora uzasadnia stosow anie m etod probabilistycznych w procesie planow ania rozw oju sieci
przesyłowej. W rozdziale trzecim znalazły się także propozycje rozw iązań m etodycznych w zakresie
sposobów uw zględniania dostępności infrastruktury sieciowej, m etod rozw iązyw ania rozpływ ów mocy
(klasyczne, sym ulacyjne, analityczne i aproksym acyjne) oraz sposobów podejm ow ania decyzji
inw estycyjnych. O statnią część rozdziału trzeciego stanowi przegląd dostępnego oprogram owania, przy
czym A utor zw racał szczególną uw agę na dostępność m etod probabilistycznych w poszczególnych
narzędziach lub m ożliw ość ich łatwej im plem entacji.
Rozdział czw arty to A utorska propozycja nowego, m etodycznego ujęcia procesu planowania
rozw oju sieci przesyłow ej. O czyw iście zgodnie z w ytyczonym celem rozpraw y propozycja ta
uw zględnia

w ykorzystanie

m etod

probabilistycznych.

A utor zw raca uwagę

na konieczność

w ykorzystania superkom puterów, np. będących na w yposażeniu akadem ickich centrów obliczeniowych
oraz scentralizow anych baz danych i narzędzi typu „data m ining” w przypadku w drożenia
zaproponow anych przez A utora m etod probabilistycznych do procesu planow ania rozw oju sieci
przesyłowej.
W rozdziale piątym zaprezentow ano przykład obliczeniowy, w którym dla m odelu sieci testowej
obejmującej łącznie 35 w ęzłów oraz 50 gałęzi przeprow adzono proces planow ania rozw oju sieci
przesyłowej przy zastosow aniu zarów no podejścia determ inistycznego ja k i probabilistycznego.
W przypadku

podejścia

probabilistycznego

w ykorzystano

m etodę

aproksym acyjną 2PEM

ze

schem atem 2m -\ zm odyfikow aną o stany Zg-1 oraz m etodę sym ulacyjną z w ykorzystaniem algorytm u
LHS do generow ania stanów losowych. N iezależnie od stosunkowo niewielkiego rozm iaru
analizow anego m odelu w obliczeniach przyjęto szereg założeń upraszczających, które um ożliwiły
przeprow adzenie obliczeń na pojedynczym kom puterze przy w ykorzystaniu ogólnie dostępnych
narzędzi. K ryterium w yboru optymalnej strategii rozw oju było m inim um zdyskontow anych nakładów
inw estycyjnych przy 8% stopie dyskonta. W yniki obliczeń wykazały, że podejście probabilistyczne
pozw ala na uzyskanie strategii rozw oju o znacznie niższych nakładach inw estycyjnych w porów naniu
do m etody determ inistycznej.
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Ostatnie rozdziały rozpraw y to podsum ow anie i w nioski, w których znalazła się także inform acja
o planach i kierunkach dalszych prac badawczych, w ykaz literatury oraz zestaw trzech załączników,
w których znalazł się bardziej dokładny przegląd m etodyk planow ania rozw oju sieci przesyłowej
w w ybranych krajach (załącznik

1), opis im plem entacji m akra realizującego m etodę 2PEM

w program ie PLANS (załącznik 2) oraz tablice z wynikam i obliczeń (załącznik 3).
Podsum ow ując, ogólna ocena rozpraw y je st w m oim odczuciu bardzo pozytywna.

3

Uwagi szczegółowe i krytyczne

A utor rozpraw y nie ustrzegł się niestety błędów redakcyjnych.

N a stronie 7 w w ykazie oznaczeń mamy:
Li

-

długość łinii i w yrażona w km

N ie je st to m oże błąd, ale zw ykle długości linii oznaczane są m ałą literą /.

W pracy m ożna znaleźć błędy interpunkcyjne. Przykładow o A utor m etodycznie pom ija znak
przecinka przed skrótam i „np.”, „m .in.” czy „tj.”, chociaż tam , gdzie skróty te otw ierają wyrażenie
w trącone łub sam odzielną listę przykładów przecinek pow inien m oim zdaniem wystąpić (str.l3 ,
akapit 1; str. 34, akapit 2, str. 35, akapit 3; str. 29, akapit ostatni; str. 70, akapit 2; itp).

N a stronie 19 w drugim akapicie pojaw iła się literów ka w zdaniu: „Opis rozw ażanych w ariantów oraz
uzyskane w yniki przestawiane są . .. ” . Oczyw iście pow inno być „ ... przedstawiane są . .. ” .
N a stronie 23 w przedostatnim akapicie w zdaniu „ ... w ycena strat energii powinna następować

powinna w g kosztu . .. ” niepotrzebnie pow tórzono słowo powinna.
Literów ek w pracy je st w ięcej, ale w ykład je st na tyle jasny i czytelny, że nie będę ich dalej
w ykazyw ał w recenzji. M oże tylko zw rócę uw agę A utora na pisow nię w yrażenia „tym niemniej”,
w którym „niem niej” pow inno być pisane razem , a nie rozdzielnie ja k to w ystępuje w kilku miejscach
rozprawy.

N a stronie 38 pojaw iły się pierw sze w zory w pracy. Zabrakło natom iast w yjaśnienia symboli
w ystępujących w tych wzorach. Czy A utor ograniczył się tylko do spisu oznaczeń i symboli
zam ieszczonych na początku pracy? Czy w zw iązku z tym symbol A we w zorach (1.1) oraz (1.2) to
liczba sym ulacji? W zór (3.7) na stronie 76 prezentuje kolejne oznaczenia, których bądź nie m a w
wykazie symboli na początku pracy (ój, 5j), bądź w w ykazie oznaczeń m ają zupełnie inne znaczenie
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(jlij - w artość oczekiw ana zm iennej losowej y? - raczej nie). W całej rozpraw ie brakuje wyjaśnień
sym boli bezpośrednio pod w prow adzonym i w zoram i. W ygląda więc to na zam ierzone działanie
Autora. G dyby w ykaz sym boli był kom pletny, m ożna by było zaakceptow ać ten fakt. Chyba, że
założym y, że niektóre oznaczenia i sym bole są na tyle oczywiste, że wyjaśniać ich nie trzeba. A le czy
takie założenie je st zaw sze słuszne?

W e w zorze (3.2) na stronie 62 m am y sumę iloczynu zblokow anych w artości mocy i czasów ich
w ystępow ania po lewej stronie rów nania (czyli je st to energia), natom iast po prawej stronie m am y
sumę m ocy w poszczególnych godzinach. M nożenie m ocy godzinowych przez 1 (słownie jedną)
godzinę daje liczbow o tą sam ą w artość energii, ale czy z formalnego punktu w idzenia w zór tej m ożna
uznać za popraw ny?

Są to tylko przykłady zauw ażonych przeze mnie błędów redakcyjnych. Było ich więcej, należy jednak
stwierdzić, że nie są to bardzo rażące błędy i nie w pływ ają na odbiór całości rozprawy. Pracę czyta się
dobrze, nie m a w niej błędów stylistycznych czy rzeczow ych a w ykład prow adzony przez A utora je st
jasny i zrozum iały.

Poniżej kilka uw ag o charakterze dyskusyjnym:
•

A utor w pracy kilkakrotnie zw raca uw agę na fakt, że jakość zastosow anych generatorów liczb
pseudolosow ych m oże m ieć w pływ na uzyskiw ane w yniki symulacji. Zw raca też uwagę na to,
że często zagadnienie to byw a pom ijane w literaturze. Zostało to także pom inięte w rozprawie.
Czy A utor m ógłby ocenić (może raczej oszacować) w pływ jakości generatorów liczb losowych
na popraw ności uzyskiw anych w yników ? Czy je st to zagadnienie, którym warto by było zająć
się w dalszych badaniach naukow ych?

•

A utor zakw alifikow ał program PSLF do pierwszej grupy oprogram ow ania, umożliwiającego
w ykonyw anie w yłącznie analiz determ inistycznych. Tym czasem podobnie ja k inne program y
z drugiej grupy, program PSLF posiada wbudowany języ k EPCL (dość rozbudowany,
w zorow any na języku C), który ja k najbardziej m oże być w ykorzystany do im plem entacji m etod
probabilistycznych.

•

W przykładzie obliczeniow ym wykorzystano program PLANS, który w algorytm ach obliczania
rozpływ u m ocy w ykorzystuje m echanizm pokryw ania przyrostu zapotrzebow ania na moc z tzw.
w ęzła bilansującego. Przy niew ielkich zm ianach m ocy pobieranej czy generowanej nie budzi to
zastrzeżeń, tym czasem zm iany te, szczególnie w perspektyw ie wieloletniej m ogą być znaczne.
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A

Pojęcie w ęzła bilansującego nie występuje w rzeczywistym systemie. W rzeczywistości na
zm iany zapotrzebow ania na m oc w sieci reagują w szystkie zainstalow ane w niej źródła, stąd
pow staje pytanie, czy tak obliczony rozpływ m ocy m oże być uznany za wiarygodny i czy może
stanow ić

podstaw ę

do

podejm ow ania

decyzji

planistycznych.

Oczywiście

uw aga ta

w jednakow y sposób dotyczy m etod determ inistycznych ja k i probabilistycznych.
•

N ajw iększą

m oją

probabilistycznych.

w ątpliw ość
A utor

budzi

w skazuje

na

pracochłonność
konieczność

i

czasochłonność

stosow ania

metod

superkomputerów,

scentralizow anych baz danych, w yrafinow anych m etod obróbki uzyskiw anych wyników. Jakie
je st niebezpieczeństw o w ystąpienia tzw. eksplozji inform acyjnej, z której trudno będzie
w yłow ić inform acje istotne z punktu w idzenia prow adzonych analiz.
•

Przykład

obliczeniow y

pokazał

znaczące

różnice

kosztów

nakładów

inwestycyjnych

optym alnych strategii rozw oju uzyskanych m etodą determ inistyczną (162,2 m in zł) oraz
m etodam i probabilistycznym i (odpow iednio 45,4 m in zł w m etodzie analitycznej oraz 13,9 m in
zł w m etodzie sym ulacyjnej). Czy A utor je st przekonany o tym, że w przypadku omawianej
sieci w ystarczy ponieść nakłady inw estycyjne w w ysokości 13,9 m in zł by zapewnić
praw idłow y rozwój sieci przesyłow ej? Czy będąc np. w zarządzie operatora sieci przesyłowej
A utor podjąłby decyzję o ograniczeniu zadań inw estycyjnych do takiego w łaśnie poziom u?
•

Jak zm ieniłyby się

koszty w ym aganych nakładów inwestycyjnych, gdyby zastosowano

podejście m ieszane, np. m etodę sym ulacyjną uzupełniono o determ inistyczne obliczenia
w ykonane dla w ybranych stanów pracy sieci?

Powyższe uw agi traktuję jako dyskusyjne i pozostające bez w pływ u na moją, pozytyw ną ocenę
rozprawy. W szystkie ew entualne błędy i nieścisłości należy uznać za zrozum iałe, biorąc pod uwagę
złożoność problem u badawczego.

4

Uwagi końcowe, podsumowanie, spełnienie wymogów ustawowych
U staw a o stopniach naukow ych i tytule naukow ym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(art.l3 ) w ym aga, aby rozpraw a doktorska stanow iła oryginalne rozw iązanie problem u naukowego.
O piniow ana rozpraw a w edług m nie spełnia to w ym aganie. N a szczególne podkreślenie zasługuje fakt,
że sposób rozw iązania problem u naukow ego przedstaw iony w rozpraw ie daje m ożliwość jego
praktycznego zastosow ania. Zgodnie z w ym ogam i Ustaw y Doktorant, m gr inż. W ojciech Lubicki,
w ykazał się w iedzą, um iejętnością sam odzielnego prow adzenia pracy naukowej oraz um iejętnością
prow adzenia badań i przedstaw ienia ich wyników.
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Lista istotnych osiągnięć rozpraw y, które pow inny być uznane za oryginalny dorobek D oktoranta
zaw iera następuj ąee, naj istotniej sze elementy:
•

dokonanie krytycznego przeglądu i oeeny m etod planow ania rozw oju sieei przesyłowej (w tym
m etod probabilistycznych) oraz w skazanie m etod m ożliw ych do praktycznego wykorzystania,

•

zbadanie istotności krajow ych uw arunkowań, w tym tych o charakterze niedeterm inistycznym,
m ogących mieć w pływ na przebieg procesu planow ania rozw oju sieci przesyłowej,

•

m odyfikacja tradycyjnej m etody estym acji dwupunktowej opartej na schemacie 2m +\ o stany
aw aryjne I g - 1,

•

opracow anie now ego, m etodycznego podejścia do procesu planow ania rozw oju sieci
przesyłowej uw zględniającego elem enty probabilistyczne,

•

opracow anie układu sieci testowej i w ykonanie obliczeń zarów no m etodą deterministyczną, jak
i m etodam i probabilistycznym i (sym ulacyjną i aproksymacyjną),

•

adaptacja program u kom puterow ego PLANS oraz arkuszy kalkulacyjnych MS Excel do
im plem entacji m etody estym acji dwupunktowej według schem atu 2m+l z uwzględnieniem
stanów aw aryjnych Zg-1.
D oktorant w rozpraw ie zm ierza konsekw entnie do realizacji jej celu i udow adniania postawionej

we w stępie tezy. Pom im o drobnych m ankam entów w ykład je st jasny i czytelny, zaw iera także
wszystkie istotne elem enty: genezę, tezę, krytyczny przegląd aktualnego stanu w iedzy (przegląd
aktualnie stosow anych m etod planow ania rozw oju sieci przesyłow ej), sform ułow anie problem u, jego
rozw iązanie, prezentację w yników , podsum ow anie oraz wykaz literatury.
Biorąc pod uw agę przedstaw ioną powyżej ocenę stwierdzam, że opiniowana rozpraw a
doktorska m gr inż. W ojciecha Lubickiego odpow iada w ym aganiom ustaw ow ym stawianym przed
rozpraw am i doktorskim i (U staw a o stopniach naukow ych i tytule naukow ym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki z dnia 14 m arca 2003 r. - Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 ze zm .) i wnoszę
o dopuszczenie jej A utora do publicznej obrony.

JA
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