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Wstęp
Polityka energetyczna Unii Europejskiej nakłada na kraje człon-

kowskie obowiązek zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogól-
nym bilansie energetycznym. Zgodnie z pakietem klimatyczno-ener-
getycznym [1], Polska do 2020 r. jest m.in. zobowiązana do wzrostu 
udziału energii z odnawialnych źródeł o 15%. Udział energii z OZE 
obejmuje produkcję energii elektrycznej, ciepła oraz paliw. Wykorzy-
stanie potencjału energetycznego biomasy, zarówno w skali global-
nej jak i lokalnej, zależy od wielu czynników. Najistotniejszym z nich 
jest czynnik ekonomiczny, warunkujący powstawanie przedsięwzięć 
energetycznego wykorzystania biomasy [7]. Odnawialne źródła 
energii są źródłami lokalnymi; mogą zatem zwiększyć poziom bez-
pieczeństwa energetycznego. Stopień wykorzystania biomasy w skali 
lokalnej, np. gminy, zależy w dużej mierze od prawidłowego rozpo-
znania lokalnych możliwości produkcyjnych biomasy. Wyznaczenie 
ilości możliwej do pozyskania energii zwane jest szacowaniem po-
tencjału energetycznego biomasy [4, 5].

Wartość użyteczna szacowania potencjału jest różna, w zależności 
od szacowanego poziomu. Niezależnie od metody szacowania oraz 
jej dokładności, znajomość wielkości potencjału określonego rodzaju 
biomasy w gminie nie jest wystarczająca do podjęcia decyzji o jej wy-
korzystaniu. Do podjęcia takiej decyzji niezbędna jest także znajomość 
wielu uwarunkowań i czynników ekonomicznych, niezwiązanych bez-
pośrednio z wartością potencjału, ani z możliwością jego wykorzysta-
nia. Sam proces szacowania ilości biomasy powinien stanowić element 
wieloetapowej i wielokryterialnej analizy optymalizacyjnej, w której 
wykorzystywane są bazy danych statystycznych oraz GIS.

Jednym z istotnych składników zadania optymalizacyjnego procesu 
pozyskiwania i energetycznego wykorzystywania biomasy jest znajdo-
wanie optymalnych rozwiązań związanych z jej transportem.

Charakterystyka przyrodniczo-klimatyczna woj. opolskiego
Województwo opolskie położone jest w południowo-zachodniej 

części Polski w dorzeczu Odry. Zajmuje powierzchnię 9412 km2, z cze-
go użytki rolne stanowią ok. 60%, a lasy ok. 27%. Opolskie graniczy 
z województwami: dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim. 
Na południu Opolszczyzna sąsiaduje z Republiką Czeską.

Pod względem geograficznym, ok. 75% powierzchni wojewódz-
twa stanowi Nizina Śląska, pozostały obszar to tereny górskie. Opolsz-
czyzna jest najmniejszym obszarowo regionem w kraju oraz jednym 
z najmniejszych pod względem potencjału ludności. Typowe dla wo-
jewództwa są wsie, będące dużymi jednostkami osadniczymi, które 
charakteryzują się wysokim stopniem urbanizacji. Obszary wiejskie 
zajmują ok. 92% powierzchni województwa. Województwo opolskie 
jest regionem rolno-przemysłowym. Sprzyjające warunki naturalne 
województwa umożliwiają intensywną produkcję rolniczą. Najwyższa 
w Polsce efektywność opolskiego rolnictwa wynika z wysokiej kultury 
rolnej oraz korzystnych warunków klimatycznych i glebowych (okres 
wegetacyjny roślin trwa od 200 do 225 dni). Funkcja rolnicza ma istot-
ne znaczenie dla południowej, zachodniej oraz północnej części woje-
wództwa. Na Opolszczyźnie notuje się wysoki udział nowoczesnych 

gospodarstw rolnych o dużym potencjale rozwojowym. Opolskie go-
spodarstwa rolne pod względem wielkości należą do średnich w kraju 
(przeciętne gospodarstwo indywidualne to 10,1 ha).

Na obszarze województwa występują tereny o szczególnych wa-
lorach, prawnie chronione, które stanowią 28,38% powierzchni wo-
jewództwa [2] (Tab.1).

Tablica 1
Tereny chronione w województwie opolskim

Wyszczególnienie Powierzchnia, ha

Ogólna powierzchnia województwa opolskiego 941 167

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 260 623

Grunty zabudowane i zurbanizowane 54 759

Grunty pod wodami powierzchniowymi 11 668

Rezerwaty przyrody 802

Parki krajobrazowe 73 998

Obszary chronionego krajobrazu 189 207

Użytki ekologiczne 471

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 2 583

Razem powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych 1

Odnawialne źródła energii w powiecie nyskim wykorzystanie 
i plany rozwojowe – energia biomasy

Obszarem badawczym były wszystkie gminy znajdujące się w po-
wiecie nyskim. Powiat znajduje się południowej zachodniej części woje-
wództwa i stanowi funkcję rolniczą. Biorąc pod uwagę wybór obszaru, 
który będzie badany, należy w pierwszej kolejności wykluczyć tereny 
podlegające ochronie przyrody i krajobrazu. Na Rysunku 1 przedsta-
wiono tereny podlegające ochronie przyrody i krajobrazu w powiecie 
nyskim. Każda forma ochrony przyrody posiada konkretne przepisy 
prawne, które w praktyce uniemożliwiają realizację wielu inwestycji.

Rys. 1. Tereny podlegające ochronie przyrody i krajobrazu  
w powiecie nyskim [2]
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Kolejnym etapem prowadzonych analiz będzie przedstawienie 
lokalizacji podstawowych źródeł zaopatrzenia w ciepło. Do podsta-
wowych źródeł ciepła zaopatrujących ludność miast należy zaliczyć 
systemy ciepłownicze. Ponadto istnieją kotłownie, głównie węglowe, 
zaopatrujące odbiorców w poszczególnych gminach. Produkcję okre-
ślono na podstawie raportów dla gmin województwa opolskiego [2]. 
Na Rysunku 2 przedstawiono lokalizację podstawowych źródeł zaopa-
trzenia w ciepło w powiecie nyskim. W sumie, w powiecie nyskim, 
moc zainstalowana energetyki zawodowej i przemysłowej wynosi 8,3 
MW, natomiast produkcja energii 10,1 GWh/rok.

Rys. 2. Lokalizacja podstawowych źródeł zaopatrzenia w ciepło

W powiecie nyskim wykorzystuje się głównie biomasę w po-
staci drewna opałowego, słomy oraz produktów plantacji roślin 
energetycznych. Obecnie w regionie uprawy energetyczne zajmu-
ją ok. 3% powierzchni zasiewów. Areał roślin energetycznych (tj. 
zagajniki drzew o krótkim okresie rotacji – wierzba) w powiecie 
nyskim występuje w miejscowościach Włostowa i Nysa, o łącznej 
powierzchni upraw 29 ha, co stanowi ok. 25% powierzchni upraw 
w województwie opolskim.

Podstawowym kierunkiem energetycznego wykorzystania bio-
masy w województwie opolskim jest jej spalanie. W powiecie nyskim 
dominuje spalanie słomy i wykorzystywanie ciepła do ogrzewania 
obiektów szklarniowych i do suszenia zbóż. Słoma i trociny wyko-
rzystywane są również do produkcji paliwa – peletu lub brykietu. 
Obecnie w powiecie nyskim funkcjonuje pięć linii technologicznych 
wytwarzających pelety i brykiety z biomasy, o łącznej nominalnej wy-
dajności 660 t/miesiąc. Rysunek 3 przedstawia energetyczne wyko-
rzystanie biomasy w powiecie nyskim.

Rys. 3. Energetyczne wykorzystanie biomasy w powiecie nyskim

Szacowanie potencjału energetycznego biomasy  
– metodologia

W Polsce w 2009 r. z OZE pozyskano 253153 TJ, co stanowi 
9,0% energii pierwotnej ogółem [7]. Największą pozycję w bilansie 
energii odnawialnej stanowiła energia biomasy stałej, której udział 
w pozyskaniu wszystkich nośników energii odnawialnej wyniósł 
85,8%. Obecnie w województwie opolskim podstawowym źródłem 
energii odnawialnej jest biomasa.

Ze względu na praktyczne wykorzystanie wyników szacowania, po-
tencjał energetyczny biomasy sklasyfikować można następująco [4]:

potencjał teoretyczny – ilość energii możliwa do wykorzystania • 
z biomasy, pod warunkiem posiadania odpowiednich urządzeń 
o 100% sprawności (nie uwzględnia się niedoskonałości procesu), 
a także przy założeniu, że całkowity dostępny potencjał jest wyko-
rzystany tylko na cele energetyczne
potencjał techniczny – to ta część potencjału teoretycznego, któ-• 
ra może zostać wykorzystana, pomniejszona z powodu restrykcji 
technicznych (sprawność dostępnych obecnie na rynku urządzeń, 
potrzeby własne procesu)
potencjał ekonomiczny (gospodarczy, rynkowy) – uzależniony • 
od cen paliw, wielkości podatków, wskaźników ekonomicznych 
i wielkości dofinansowania. Jest to ta część potencjału techniczne-
go, która może zostać wykorzystana, po uwzględnieniu kryteriów 
narzędzi ekonomicznych (szczegółowe analizy opłacalności)
potencjał dostępny (użytkowany) – strumień energii z biomasy, • 
który może być ostatecznie wykorzystywany na cele energetyczne 
(z reguły mniejszy od potencjału ekonomicznego).
Ocena potencjału zasobów energetycznych może być prze-

prowadzana wieloma sposobami, przy czym wybór metody zależy 
głównie od rodzaju tego potencjału. W celu zwiększenia użytecz-
ności procedury szacowania, należy opracować algorytm szacowa-
nia potencjału energetycznego biomasy, uwzględniający stopniowe 
zmniejszanie się potencjału ze względu na ograniczenia techniczno-
ekonomiczne (Rys. 4).

Obliczenia potencjału na poziomie teoretycznym i technicz-
nym pozwalają na uzyskanie, w prosty i szybki sposób, informacji 
o możliwościach zaspokojenia potrzeb energetycznych dla danej 
gminy. Do wyznaczenia tych rodzajów potencjału wykorzystuje się 
szereg danych wejściowych i zawsze wymaga to dokonywania wielu 
uproszczeń i założeń. Informacje te, to przede wszystkim dostęp-
ne dane statystyczne (areał upraw i gruntów w gminie, wielkość 
hodowli zwierzęcej), informacje o plonowaniu i dostępności po-
szczególnych rodzajów biomasy, a także dane na temat własności 
fizykochemicznych poszczególnych rodzajów biomasy oraz spraw-
ności urządzeń do konwersji energii chemicznej do użytecznych 
form energii. Przy obliczaniu potencjałów energetycznych biomasy 
ujednolica się jednostkę energetyczną dla ciepła i energii elektrycz-
nej jako GWh (w skali roku) – takie rozwiązanie znacznie ułatwia 
dokonywanie ilościowych zestawień potencjału wybranych rodza-
jów biomasy [5].

Rys. 4. Degradacja potencjału energetycznego biomasy w zależności 
od poziomu na jakim jest on szacowany
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kładzie wybranego rodzaju biomasy – słomy zbóż. Obliczenia wyko-
nywane są dla wybranego obszaru terytorialnego, np. obszaru gminy. 
W pierwszej fazie obliczeń przyjmuje się założenia; część z nich to do-
stępne dane statystyczne. W przypadku słomy zbóż (podobnie jak dla 
każdego innego rodzaju biomasy zielonej), do obliczeń przyjmuje się:

areał upraw zbóż • A, ha
dostępność • D, %
plonowanie (lub roczny przyrost) • I, t/ha
pozyskanie roczne • P, %
wartość opałową biomasy • Wd, GJ t -1.
Dla danego rodzaju biomasy (np. słomy zbóż) wartość potencja-

łu technicznego wyznaczana jest jako iloczyn wymienionych wielko-
ści. W przypadku wyznaczania potencjału na poziomie technicznym, 
uwzględnić należy dodatkowo sprawność konwersji energii, np. spraw-
ność kotła do spalania biomasy i produkcji ciepła.

Jak wspomniano wcześniej, użyteczność takiej procedury jest jed-
nak mała, ze względu na konieczność stosowania dużych uogólnień 
i przybliżeń na etapie przyjmowania założeń i danych wejściowych 
do obliczeń, a także przez fakt, że wyniki takiego szacowania mogą 
stanowić tylko bazę do dalszych szczegółowych analiz. Ilość potencja-
łu technicznego słomy w poszczególnych gminach powiatu nyskiego, 
wyrażony w GWh/rok, pokazano na Rysunku 6.

Rys. 6. Potencjał techniczny słomy w powiecie nyskim, GWh/r [2]

Kolejnym etapem procedury szacowania powinno być wyznacze-
nie potencjału na poziomie ekonomicznym. Oszacowanie potencjału 
ekonomicznego wymaga uwzględnienia konkretnych warunków finan-
sowania inwestycji, kosztów oraz przychodów płynących z jej eksplo-
atacji, czyli wiąże się z przeprowadzeniem szczegółowych analiz eko-
nomicznych. Kluczowym elementem takiej analizy jest optymalizacja 
kosztów, w tym kosztów związanych z transportem biomasy.

W dalszej części pracy zaproponowano wykorzystanie algorytmu 
optymalizacyjnego, opartego na teorii grafów jako narzędzia do znaj-
dowania najkrótszej drogi transportu.

5. Wykorzystanie teorii grafów do szukania minimalnej drogi
Teoria grafów jest samodzielną dyscypliną matematyczną, szeroko 

stosowaną w wielu różnych dziedzinach nauki. Dzięki niej możemy 
znaleźć najkrótszą, ze względu na zadane wagi, drogę pomiędzy zbio-
rem punktów (wierzchołków grafu). W tym celu wykorzystywane są 
takie narzędzia, jak algorytm Kruskala, algorytm Prima, algorytm A czy 
algorytm Floyda-Murchlanda.

Graf G = (V, E, w(e)), to – w uproszczeniu – zbiór wierzchołków 
vi, które mogą być połączone krawędziami ei, w taki sposób, że każda 
krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków [3]. Cechą 
charakterystyczną grafów są wagi krawędzi wyrażone za pomocą funk-

cji w(e), która im te wagi przypisuje. Wagi krawędzi mogą być liczbą 
rzeczywistą lub całkowitą i wyrażać na przykład odległości pomiędzy 
wierzchołkami. Wyszukiwanie najkrótszej drogi polega na znalezie-
niu tak zwanego minimalnego drzewa rozpinającego (ang. MST, Mi-
nimum Spanning Tree), tj. takiego, którego suma wag jest najmniejsza 
ze wszystkich możliwych:

 (1)

Do wyznaczenia MST dla grafów reprezentujących miejscowo-
ści uprawy biomasy i miejsca produkcji z niej energii oraz łączącą 
je sieć dróg, w pracy wykorzystano algorytm Prima. Algorytm ten 
pozwala na zbudowanie MST zgodnie z określonym sposobem 
postępowania. Budowę minimalnego drzewa rozpinającego zaczy-
namy od dowolnego wierzchołka grafu, np. vi. Następnie spośród 
krawędzi incydentnych z vi wybrać należy tę o najmniejszej wadze. 
Niech będzie to krawędź {vi, vj}. W każdym kroku algorytm szuka 
krawędzi o najmniejszej wadze łączącej pewien wierzchołek spoza 
zbioru L krawędzi uwzględnionych w poprzednim kroku. Krawędź 
wybrana w danym kroku dodawana jest do L, a proces powtarzany 
aż do otrzymania drzewa o zbiorze wierzchołków równym zbiorowi 
wierzchołków grafu.

Działanie algorytmu Prima pokazano na prostym przykładzie 
(Rys. 7). Przyjęto następującą notację: [vi, vj, w] oznacza krawędź łą-
czącą wierzchołki (vi, vj) o wadze w.

Dany jest spójny graf niekierowany jak na Rysunku 7. Krok star-
towy, to wybór wierzchołka; w analizowanym przykładzie procedura 
rozpoczęta została od wierzchołka A.

Rys. 7. Wyszukiwanie minimalnego drzewa rozpinającego za pomocą 
algorytmu Prima

Tworzona jest posortowana lista L = {[A,E,1], [A,F,2], [A,B,6]}. 
Wybierana jest krawędź o najmniejszej wadze – jest to krawędź (A,E). 
W kolejnym kroku do zbioru L dodawane są kolejne krawędzie, a zbiór 
przyjmuje postać L = {[A,F,2], [E,B,2], [E,D,3], [A,B,6], [E,F,7]}. Tym 
razem wybrana krawędź to (A,F). Procedura powtarzana jest analo-
gicznie aż do momentu, w którym ostatnią wybraną będzie krawędź 
łącząca tworzące się drzewo z ostatnim wierzchołkiem grafu (w anali-
zowanym przypadku jest to wierzchołek D).



X
IV

 K
on

fe
re

nc
ja

 O
ch

ro
na

 Ś
ro

do
w

is
ka

938 • nr 10/2013 • tom 67

W wyniku działania algorytmu z grafu wejściowego, poddanego 
analizie optymalizacyjnej, uzyskano graf w postaci minimalnego drzewa 
rozpinającego o najmniejszej z możliwych sum wag (wyznaczona odle-
głość minimalna wynosi 2 + 1 + 2 + 2 + 3 = 10 ) (Rys. 8).

Rys. 8. Efekt zastosowania algorytmu Prima

Przebieg i wyniki analizy szukania najkrótszej drogi 
dowozu słomy

W tej części pracy zaprezentowano przebieg i wynik analizy opty-
malizacyjnej wykonanej za pomocą opisanego w poprzednim rozdzia-
le algorytmu Prima. Obliczenia przeprowadzono dla wybranych gmin 
powiatu nyskiego, a jako bazę wyjściową przyjęto wielkość wyliczo-
nego potencjału teoretycznego energii słomy pochodzącej z upraw 
na terenach analizowanych gmin. Wielkość wyznaczonego potencjału 
pokazano w Tablicy 2.

Tablica 2
Potencjał teoretyczny i techniczny energii ze słomy w gminach 

powiatu nyskiego [2, 4]

Lp. Nazwa gminy
Przyjęte 

oznaczenie

Potencjał 
teoretyczny słomy, 

GWh/r

Potencjał  
techniczny słomy,

GWh/r

1 Paczków +PCZ 35,14 19‒23

2 Otmuchów +OT 65,56 30‒34

3 Głuchołazy +GŁ 52,16 23‒26

4 Nysa +NS 81,60 30‒34

5 Kamiennik +KM 38,81 19‒23

6 Pakosławice +PK 36,81 19‒23

7 Skoroszyce +SK 48,44 23‒26

8 Łambinowice +ŁM 36,70 11‒15

9 Korfantów +KF 71,62 23‒26

Rys. 9. Granice i podział administracyjny powiatu nyskiego, 
wyszczególniono gminy oraz miejscowości poddane analizie 

optymalizacyjnej

Do dalszych analiz wybrano sześć gmin (+OT, +KM, +PK, 
+SK, +ŁM, +KF), w których wyznaczony potencjał przekracza 
wartość rocznego zapotrzebowania na ciepło grzewcze danej gmi-
ny. Wybrane gminy oraz miejscowości zbioru słomy wyszczegól-
niono na Rysunku 9.

Przeprowadzona analiza ma na celu znalezienie najkrótszej 
drogi łączącej miejsca zbioru słomy w poszczególnych gminach, 
a następnie znalezienia najkrótszej drogi pomiędzy punktami, 
do których zwożona jest słoma w gminach, a planowaną instalacją 
do produkcji energii.

Przeprowadzona analiza składa się z dwóch etapów. W części 
pierwszej, dla wybranych miejscowości w gminach (Rys. 9), stano-
wiących wierzchołki grafów, znaleziono minimalne drzewa rozpi-
nające i odpowiadające im sumy wag (najkrótsze odległości łączące 
te miejscowości). W etapie drugim, w każdej gminie wybrano jedną 
spośród analizowanych miejscowości, do której zwożona będzie 
biomasa (słoma). Następnie wyznaczono miejsce produkcji energii 
z biomasy i połączono je siecią dróg z wybranymi wcześniej miej-
scowościami, do których transportowana będzie zebrana biomasa. 
Dla stworzonego w ten sposób grafu ponownie przeprowadzono 
analizę optymalizacyjną, wyznaczając optymalną (najkrótszą) sieć 
dróg dowozu biomasy z poszczególnych gmin do miejsca jej kon-
wersji na wybraną użyteczną formę energii.

Na Rysunku 10 pokazano przebieg algorytmu wyszukującego mini-
malną drogę pomiędzy punktami w gminie Otmuchów (+OT), a w Ta-
blicy 3 wagi (odległości) pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

Rys. 10. Wyszukiwanie minimalnej drogi za pomocą algorytmu Prima 
na przykładzie miejscowości wybranych w gminie Otmuchów

Tablica 3
Wagi wi dla poszczególnych odcinków (długości dróg w km)

Nazwa 
miejscowości

Symbol K S W M Swmin

Kałków K - - - -

31,4

Sarnowice S 10,6 - - -

Wójcice W 11,4 6,9 - -

Maciejowice M 14,1 5,9 8,6 -

Goświnowice G 14,2 8,6 6,9 7,7

Minimalne sumy wag wyznaczone w wyniku analizy optyma-
lizacyjnej przeprowadzonej w poszczególnych gminach pokazano 
w Tablicy 4.

Tablica 4
Minimalne sumy wag Swmin dla poszczególnych gmin, km

Gmina +OT +KM +PK +SK +ŁM +KF

Swmin 31,4 15,7 14,9 20,3 20,9 39,0

Na Rysunku 11 pokazano poglądowo przebieg algorytmu wyszuki-
wania najkrótszej drogi łączącej miejscowości dowozu biomasy w gmi-
nach z miejscowością, w której nastąpi jej konwersja na energię.
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Rys. 11. Wyszukiwanie algorytmem Prima minimalnej drogi dowozu 
biomasy do miejsca produkcji energii

Jak widać (Rys. 11, Tab. 5) w grafie powstałym poprzez połącze-
nie miejscowości siecią dróg nie ma krawędzi pomiędzy niektórymi 
wierzchołkami. Wynika to z faktu, że nie istnieje połączenie drogo-
we pomiędzy miejscowościami tworzącymi te krawędzie i omijające 
jednocześnie inne miejscowości występujące już w grafie. Połączenie 
bezpośrednie w tym przypadku nadawałoby krawędziom bardzo duże 
wagi, które i tak zostałyby wyeliminowane przez algorytm Prima.

W Tablicy 5 przedstawiono wagi krawędzi optymalizowanego gra-
fu oraz wartość wyznaczonej wagi minimalnej Swmin (najkrótsza możli-
wa odległość łącząca analizowane miejscowości).

Tablica 5
Wagi wi dla poszczególnych odcinków (długości dróg w km)

Nazwa miejscowości Symbol KM G P M MW K Swmin

Karłowice Małe KM - - - - - -

58,9

Grądy G 6,2 - - - - -

Pakosławice P x x - - - -

Makowice M 17,0 - 3,1 - -

Malerzowie Wielkie MW x x 9,2 9,0 - -

Korfantów K x x 20,3 x 16,7 -

Złotogłowice (miejsce 
produkcji energii)

Z 18,4 15,5 10,7 x x 14,4

Wnioski końcowe
Wartość użyteczna szacowania potencjału na poziomie teoretycz-• 
nym i technicznym jest niska ze względu na dużą różnicę pomiędzy 
potencjałem teoretycznym a ekonomicznym i użytkowym.
Rezultaty uzyskiwane w wyniku szacowania potencjału biomasy • 
na poziomie technicznym i teoretycznym mogą stanowić bazę do dal-
szych prac badawczych prowadzonych dla konkretnych jednostek 
terytorialnych z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznym i optyma-
lizacji techniczno-ekonomicznej potencjalnych przedsięwzięć pro-
dukcji i przetwarzania biomasy na użyteczne formy energii.
Istnieje możliwość wykorzystania teorii grafów w algorytmie pro-• 
cedury optymalizacyjnej do wyznaczania potencjału na poziomie 
ekonomicznym.

Algorytm Prima umożliwia znalezienie najkrótszej drogi łączącej • 
wybrane punkty (np. miejscowości) w analizowanym obszarze; ist-
nieje jednak możliwość wprowadzenia większej ilości wag w celu 
znalezienia optymalnej drogi z punktu widzenia więcej niż jednego 
kryterium.
Istnieje możliwość dalszej rozbudowy algorytmu o narzędzia wy-• 
szukiwania optymalnego miejsca (np. miejsca przetwarzania pozy-
skanej biomasy w użyteczne formy energii).
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