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Prezentowany numer kwartalnika „Elektryka” zawiera dziewięć artykułów, których
autorami są pracownicy naukowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

W pierwszym z nich, autorstwa Sławomira Bierońskiego, Romana Koraba oraz Roberta
Owczarka, omówiony został wpływ regulacji przesuwników fazowych instalowanych
w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej na transgraniczne przepływy mocy. Wyjaśniony
został sens stosowania PF w systemie przesyłowym, przedstawia najczęściej spotykane rozwiązania
PF oraz omawia kwestię przepływów nieplanowych na obszarze CEE. Głównym celem artykułu jest
przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu zastosowania PF w rejonie CEE na
transgraniczne przepływy mocy czynnej.

Autorzy  dwóch kolejnych  tekstów Roman Niestrój,  Tadeusz  Białoń oraz  Marian  Pasko
scharakteryzowali proporcjonalny obserwator zmiennych stanu silnika indukcyjnego.
W pierwszym z nich opisano analityczną metodę syntezy obserwatora proporcjonalnego,
pozwalającą na ulokowanie biegunów obserwatora w dowolnym położeniu na płaszczyźnie
zespolonej, zależnym lub niezależnym od prędkości silnika, w drugim przedstawiono metodę
syntezy obserwatora proporcjonalnego, pozwalającą na ulokowanie biegunów obserwatora na
płaszczyźnie zespolonej w taki sposób, że wskaźnik wzmocnienia macierzy sprzężenia
zwrotnego jest równy lub nie większy od wartości zadanej.

W tekście autorstwa Artura Szewczuka oraz Marka Błahuta zaprezentowany został model
czujnika światłowodowego na bazie wielomodowych struktur interferencyjnych.

Autorzy następnego artykułu, Arkadiusz Domoracki oraz Krzysztof Bodzek, porównali
dwie metody wykonania obwodów drukowanych: klasyczną, wykorzystującą laminat FR-4,
oraz nową, z materiałem na podłożu metalowym (IMS), dedykowaną do obwodów
silnoprądowych. Zaproponowali też sposób modelowania obwodów za pomocą metody
elementów skończonych (MES).

Tomasz Szubryt i Paweł Kowol omówili stanowiska laboratoryjne do badania silnika
z magnesami trwałymi, zrealizowane w ramach projektu inżynierskiego.

Wybrane prace z zakresu projektowania i budowy zaawansowanych urządzeń i systemów
mechatronicznych, realizowane w latach 2005-2015 w Katedrze Mechatroniki Wydziału
Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach były podstawą opracowania następnego
tekstu zespołowego autorstwa w składzie: Paweł Kowol, Grzegorz Kłapyta, Tomasz
Trawiński, Paweł  Kielan, Marcin Szczygieł, Marek Kciuk, Zbigniew Pilch.

Autor ostatnich dwóch artykułów dokonał oceny zdolności wykrywania zwarć
pośrednich dla różnych sposobów parametryzacji zabezpieczeń odległościowych linii
wysokich napięć o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych. W pierwszym z nich
określił sposoby parametryzacji, w drugim omówiona została efektywność działania.

Wszystkie zamieszczone w kwartalniku prace uzyskały pozytywną opinię Recenzentów,
zgodnie z przyjętą zasadą double-blind review process.
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