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Prezentowany numer kwartalnika „Elektryka” zawiera dwanaście tekstów, których 

autorami są pracownicy polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.  

Autorzy pierwszego z nich, Seweryn Mazurkiewicz i Janusz Walczak, omówili 

możliwości pakietu SDE Toolbox przeznaczonego do rozwiązywania stochastycznych 

równań różniczkowych. 

W następnej pracy Piotra Pruskiego i Stefana Paszka zaprezentowano wyniki badań, 

dotyczących analizy dokładności obliczeń wartości własnych macierzy stanu systemu 

elektroenergetycznego (SEE), związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi na podstawie 

przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej, prędkości kątowej oraz kąta mocy generatorów 

zespołów wytwórczych SEE. 

W pracy Tadeusza Białonia i Marian Pasko zaprezentowano trzy struktury liniowych, 

nieproporcjonalnych obserwatorów pełnego rzędu, zastosowanych do odtwarzania strumieni 

magnetycznych silnika indukcyjnego. 

Tematem pracy Adriana Noconia i Dominika Szustera była analiza jakości regulacji 

mikroźródła energii elektrycznej zainstalowanego w sieci niskiego napięcia. 

Janusz Walczak i Agnieszka Jakubowska, autorzy kolejnego tekstu, przeprowadzili 

analizę zjawiska rezonansu fazy w prostym równoległym obwodzie RLβCα, zawierającym 

rzeczywistą cewkę i kondensator (np. superkondesator), modelowane jako elementy 

ułamkowego rzędu. 

W następnej pracy zostały opisane wyniki badań podjętych przez Marka Szymczaka, 

dotyczące analizy algorytmu przetwarzania obrazu realizującego funkcję detekcji i analizy 

obszarów wraz ze szczegółowym omówieniem zasady działania. 

W tekście Sebastiana Berhausena i Andrzeja Bobonia przedstawiono estymację 

parametrów modelu matematycznego generatora synchronicznego pracującego w jednoma-

szynowym systemie elektroenergetycznym. 

W artykule Piotra Legutko omówiono właściwości, badania eksperymentalne i realizację 

wysokoczęstotliwościowych drajwerów tranzystorów MOSFET mocy stosowanych w fa-

lownikach rezonansowych o częstotliwości pracy sięgającej 30 MHz. 

W artykule Krysztofa Dębowskiego przedstawione zostało zastosowanie rozmytego 

programowania matematycznego w optymalizacji jednofazowego obwodu elektrycznego  

z nieidealnym źródłem napięcia okresowego odkształconego i liniowym odbiornikiem. 

Tematem tekstu Rafała Stępnia była analiza sygnałów pseudolosowych w pakietach 

testów statycznych.  

Michał Lewandowski w kolejnym artykule omówił uogólnienie częstotliwościowych 

wskaźników zniekształceń filtracji (amplitudowego, nieliniowości fazy oraz aliasingu 

międzypasmowego) na układy klasy filtr LTI-decymator/interpolator, które stanowią pewną 

podklasę układów LTV. 

Ostatni tekst Dawida Makieły dotyczy możliwości sterowania bezczujnikowego 

wysokoobrotowego silnika PM BLDC o maksymalnej prędkości obrotowej 100 000 obr/min  

i mocy 1 kW  zaprojektowanego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego  

i Robotyki – KENER Politechniki Śląskiej  

Wszystkie zamieszczone w kwartalniku prace uzyskały pozytywną opinię Recenzentów, 

zgodnie z przyjętą zasadą double-blind review process. 
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