
 

 

WSTĘP 

 
Prezentowany numer kwartalnika „Elektryka” zawiera jedenaście artykułów, których 

autorami są pracownicy naukowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz autorzy 

pochodzący z Ukrainy.  

W pierwszym z zamieszczonych tekstów, Marcin Maciążek i Dariusz Grabowski, 

dokonano porównania algorytmów sterowania energetycznymi filtrami aktywnymi.  

Autorzy kolejnego tekstu, Piotr Pruski oraz Stefan Paszek przedstawili wyniki obliczeń 

wartości własnych macierzy stanu systemu elektroenergetycznego (SEE) związanych ze 

zjawiskami elektromechanicznymi na podstawie analizy przebiegów nieustalonych prędkości 

kątowej generatorów zespołów wytwórczych SEE przy zakłóceniu w postaci skokowej 

zmiany napięcia zadanego regulatora napięcia jednego z zespołów. 

W tekście Dominika Szustera, Adriana Noconia oraz Stefana Paszka omówiono badania 

dotyczące stanów przejściowych źródeł rozproszonych przyłączonych do sieci rozdzielczej 

średniego napięcia.  

W następnym artykule, autorstwa Tadeusza Białonia, Arkadiusza Lewickiego, Romana 

Niestroja oraz Mariana Pasko podsumowano prowadzone w ostatnich latach badania 

obserwatorów Luenbergera o nieliniowych sprzężeniach zwrotnych, zastosowanych do 

odtwarzania strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego. 

Zespół w składzie: Grzegorz Kłapyta, Paweł Kowol. Wojciech Burlikowski, Damian 

Krawczyk, Marcin Szczygieł, Tomasz Trawiński i Jarosław Domin zaprezentował prace 

realizowane w latach 2005-2015 w Katedrze Mechatroniki z zakresu projektowania i budowy 

niekonwencjonalnych przetworników elektromechanicznych.  

Marcin Kasprzak, Zbigniew Kaczmarczyk oraz Piotr Legutko w kolejnym tekście 

omówili dwa falowniki rezonansowe, klasy DE i E, bazujące na tranzystorach MOSFET  

i pracujące w zakresie częstotliwości megahercowych.  

Autorzy Henryk Kocot, Roman Korab, Robert Owczarek, Maksymilian Przygrodzki, 

Kurt Żmuda zaprezentowali wyniki analiz obrazujących efektywność stosowanych obecnie  

i planowanych do wdrożenia metod sterowania transgranicznymi przepływami mocy jako 

remedia w odpowiedzi na przepływy nieplanowe.  

Następny zespół autorów, Dominik Duda, Zbigniew Gacek, Krzysztof Maźniewski, 

Marek Szadkowski oraz Rafał Sosiński scharakteryzowali metodykę pomiarów wyładowań 

niezupełnych oraz ich znaczenie w diagnostyce technicznej układów izolacyjnych.  

W kolejnym tekście Henryk Urzędniczok dokonał analizy wpływu błędów dynamicznych 

w torze sprzężenia zwrotnego na jakość regulacji automatycznej.  

Autorzy dwóch ostatnich tekstów zamieszczonych w prezentowanym zeszycie pochodzą 

z Ukrainy. W pierwszym z nich, Ruslan Vlasenko, Oleksii Bialobrzheskyi, Andrii Gladyr 

dokonali oceny komponentów mocy sieci elektrycznej podczas pracy aktywnego filtra według 

IEEE 1459-2010 STANDARD. Drugi artykuł ma nieco innych charakter, autorzy drugiego 

Serhii Serhiienko, Andrii Gladyr, Maya Dernova omówili rozwój kształcenia dyplomowego 

na Ukrainie. W artykule przeanalizowano aktualny stan współczesnego kształcenia na 

Ukrainie i sposoby jego zmian.  

Wszystkie zamieszczone w kwartalniku prace uzyskały pozytywną opinię Recenzentów, 

zgodnie z przyjętą zasadą double-blind review process. 
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