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Nagrodzone rozwiązanie wyposażyło polskiego operatora systemu przesyłowego
w najnowocześniejszą technologię kierowania pracą systemu elektroenergetycznego.

Prof. Władysław Mielczarski
laureatem Nagrody
Prezesa Rady Ministrów
Premier RP przyzna³ nagrody za wybitne osi¹gniêcia naukowo badawcze. Wœród
laureatów jest zespó³ pod kierunkiem prof.
W³adys³awa Mielczarskiego z Politechniki £ódzkiej, który opracowa³ projekt polegaj¹cy na wykonaniu i wdro¿eniu programu komputerowego dla planowania pracy
polskiego systemu elektroenergetycznego.
Programowi temu towarzyszy modu³u komputerowy GMOS odwzorowuj¹cy elektroenergetyczn¹ sieæ przesy³ow¹.
Program pod nazw¹ Linear Programming Dispatch (LPD) zosta³ zaprojektowany w 2000 r. i wdro¿ony do eksploatacji od
1 wrzeœnia 2001 r. Od tego czasu – mówi
prof. Mielczarski - praca ca³ego polskiego
systemu elektroenergetycznego jest planowana i prowadzona zgodnie z wytycznymi
jakich dostarczaj¹ programy LPD i GMOS.
Programy te zapewniaj¹ bezpieczeñstwo
pracy systemu elektroenergetycznego
w warunkach rynku energii elektrycznej,
w których praca poszczególnych jednostek
wytwórczych zale¿y od sk³adanych przez
te jednostki ofert oraz od stanu technicznego systemu elektroenergetycznego.
Powstanie programu LPD by³o podyktowane decyzj¹ rz¹du RP z grudnia 1999 r.
o wdro¿eniu rynku energii elektrycznej
w Polsce. Zaistnia³a potrzeba nowych systemów planowania i sterowania prac¹
systemu elektroenergetycznego. Nowe
programy komputerowe powinny dzia³aæ
w warunkach rynkowych przy zapewnieniu bezpieczeñstwa pracy systemu elektroenergetycznego. Odpowiedzialnym za
wdro¿enie tego typu programów by³y Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Og³oszony miêdzynarodowy przetarg
nie przyniós³ rezultatu, poniewa¿ oferowane technologie nie odpowiada³y potrzebom rynku i polskim warunkom, a ponadto by³y bardzo drogie. Zapad³a wówczas
decyzja budowy takich programów w Polsce. Zadanie zaprojektowania odpowied-

nich programów komputerowych powierzono prof. W. Mielczarskiemu, a ich budowê firmie Energoprojekt Consulting S.A.
W ci¹gu kilku miesiêcy 2000 r. powsta³
projekt i program, który po wielu miesi¹cach testów, koniecznych ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo energetyczne, zosta³ uruchomiony we wrzeœnia 2001 r.
Wdro¿one rozwi¹zanie to nie tylko
znaczne oszczêdnoœci kosztów szacowane na oko³o 3 miliony z³otych rocznie, ale
równie¿ wyposa¿enie polskiego operatora systemu przesy³owego w najnowoczeœniejsz¹ technologiê kierowania prac¹ systemu elektroenergetycznego – podkreœla
prof. Mielczarski. - Technologiê tak¹ wdro¿ono tylko w kilku krajach œwiata.
Jak wyjaœnia prof. Mielczarski, program LPD zosta³ zbudowany przy u¿yciu
technologii Mixed Integer Programming
pozwalaj¹cej na modelowanie i optymalizacjê du¿ych systemów elektroenergetycznych w warunkach rynkowych. Macierz Symplex ma 25 000 kolumn i ponad
75 000 wierszy, prawie 2 miliardy elementów, w tym 2 miliony elementów niezerowych. Wystêpuje w niej ponad 2500
zmiennych binarnych. To skomplikowane
zadanie optymalizacji jest rozwi¹zywane
w ci¹gu 2-3 minut.
Programy LPD i GMOS zosta³y zaprojektowane, zbudowane i wdro¿one przez
zespó³ w sk³adzie: prof. W³adys³aw Mielczarski – projektant programu odpowiedzialny za projekt i nadzór autorski, mgr
in¿. Stefania Kasprzyk – kierownik projektu ze strony PSE S.A. odpowiedzialna za
wdro¿enie programu, dr in¿. Micha³ Klawe
– kierownik grupy wykonawców programu
odpowiedzialny za budowê programu, mgr
in¿. Roman Ruszczyñski – kierownik grupy
programistów, mgr in¿. Pawe³ Chmurski –
kierownik grupy programistów, mgr in¿.
Jacek Staniak – g³ówny programista.
n E.Ch.

