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31 sierpnia – 5 września 2016 r.
 Członkowie Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole uczest-
niczyli w wycieczce technicznej do zakładów przemysłowych 
środkowej i północnej Polski. Pierwszego dnia odwiedziliśmy 
zakłady petrochemiczne ORLEN w Płocku, gdzie mogliśmy za-
poznać się z funkcjonowaniem i produkcją tego ogromnego 
zakładu. Odwiedziliśmy również firmę REVICO, która wykonuje 
prace remontowe i modernizacyjne m.in. na terenie zakładów 
chemicznych w Płocku a poza tym jest producentem rozdziel-
nic NN na licencji firm Schneider, GE oraz Eaton. W skład firmy 
REVICO wchodzą zakłady w Miłosławiu, Lublinie i Wrocławiu, 
które wykonują prace montażowe i remontowe. Następnego 
dnia odwiedziliśmy nowy blok gazowy 480 MW znajdujący 
się we Włocławku, zlokalizowany obok zakładów Anwil. Blok 
ten został niedawno uruchomiony i znajduje się jeszcze w fa-
zie prób i optymalizacji, ale dzięki uprzejmości pracowników 
zakładu mogliśmy obejrzeć nowoczesne rozwiązania zastoso-
wane na bloku oraz sposób funkcjonowania służb utrzymania 
ruchu i obsługi.

450 kV i mocy 600 MW. Unikatowość tego systemu polega 
na tym, że prąd powrotny przesyłany jest kablami o napię-
ciu 20  kV, a nie z wykorzystaniem elektrod do przesyłu prą-
du pod dnem morskim. Po obu stronach Bałtyku znajdują się 
potężne stacje przekształtnikowe zamieniające napięcie stałe 
450 kV na zmienne 400 kV. Hala tyrystorów znajduje się pod 
specjalnym nadzorem i panują w niej niemal sterylne warunki 
(odpowiednia wentylacja, chłodzenie tyrystorów i filtrowanie 
powietrza). Cała stacja robi ogromne wrażenie z uwagi na za-
stosowane technologie oraz gabaryty urządzeń.

23 listopada 2016 r.
 Odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Opolskiego SEP 
połączone z kolejną już edycją konkursu prac dyplomowych 
absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informa-
tyk Politechniki Opolskiej. W tegorocznym konkursie wzięło 
udział 5 prac, a w Komisji Konkursowej podobnie jak w latach 
poprzednich zasiadali m.in. wiceprezes Opolskiego Oddziału 
SEP dr hab. inż. Ryszard Beniak, prodziekan ds. dydaktyki dr  
inż. Barbara Grochowicz, prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Woj-
ciech Hunek, pracownicy dydaktyczni Politechniki Opolskiej   
oraz członkowie Zarządu Oddziału SEP. 
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Fot. 1. Hala tyrystorów (zdjęcie ze stron internetowej  
http://en.wikipedia.org/wiki/High-ltage_direct_current)

Kolejnym obiektem energetycznym podczas wyjazdu była 
farm wiatrowa w okolicach Pucka, gdzie mogliśmy z bliska 
zapoznać się z pracą generatorów wolnoobrotowych oraz 
systemem sterowania tego typu obiektów. Ostatnim etapem 
naszego wyjazdu była stacja przekształtnikowa w Wierzbięci-
nie koło Słupska, gdzie polski system elektroenergetyczny jest 
połączony ze szwedzkim przy pomocy kabla prądu stałego. 
Układ przesyłowy prądu stałego został uruchomiony w roku 
2000. Jest to połączenie kablowe prądem stałym o napięciu 

Fot. 2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej podczas liczenia głosów 
oddanych przez Komisję Konkursową

Poszczególni prelegenci w ok. 10 - 15 minutowych wystąpie-
niach przedstawiali swoje prace dyplomowe, po czym komisja 
dokonała wyboru laureatów i przyznała nagrody. Było kilka 
ciekawych i innowacyjnych prac co zostało zauważone przez 
Komisję Konkursową  i miało odzwierciedlenie w przyznanych 
nagrodach.
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Ostatecznie wygrała praca autorstwa Patryka Szywalskiego – 
promotor dr inż. Dawid Wajnert – pt. „Projekt i wykonanie bezza-
łogowego systemu latającego”, w której autor wykonał bezzało-
gowy pojazd latający w konfiguracji z czterema silnikami. Do ich 
sterowania użyto sterownika Raspberry Pi2 wraz z trzema mo-
dułami odpowiedzialnymi za sterowanie prędkością obrotową 
silników, wykonywanie pomiarów prędkości obrotowej i przy-
spieszenia oraz zapewnienia łączności w standardzie Wi-Fi. Do 
sterowania urządzeniem autor użył dżojstika, który połączony 
z komputerem PC steruje dronem poprzez protokół UDP.

Fot. 3. Praca laureata I nagrody 

Fot. 4. Patryk Szywalski podczas prezentacji swojej pracy

Drugie miejsce zajęła praca Anny Kolendy – promotor dr hab. 
inż. Andrzej Waindok – pt. „Projekt inteligentnego domu w opar-
ciu o technologię AVR”, w której autorka zaprojektowała oraz 
wykonała sterownik instalacji do kontroli i sterowania urzą-
dzeniami w domu jednorodzinnym, m.in. oświetleniem, role-
tami, temperaturą oraz wentylacją.  
Trzecią nagrodę uzyskała praca Damiana Mrozka – promotor 
dr inż. Paweł Michalski – pt. „Budowa prototypu sześcionożnego 
robota kroczącego”, w której autor wykonał samodzielnie pro-
totyp poruszającego się robota i zaprogramował sterowanie 
jego chodem z uwzględnieniem zdolności do omijania prze-
szkód oraz nierówności terenu.

Fot. 5. Praca laureata III nagrody – robot kroczący 

Komisja Konkursowa przyznała ponadto dwa czwarte miejsca 
dla następujących prac: „Analiza dynamicznych i ustalonych 
stanów pracy przekładni magnetycznej” autorstwa Dawida 
Dreszera – promotor dr inż. Marcin Kowol oraz „Przekładnia 
magnetyczna w turbinie wiatrowej”, której autorem był Patryk 
Furca – promotor dr inż. Marcin Kowol.
Jak co roku laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane 
przez Zarząd Oddziału SEP oraz Politechnikę Opolską, które wrę-
czyli wiceprezes Oddziału Opolskiego SEP dr had. inż.  Ryszard  
Beniak, prodziekan ds. dydaktyki dr inż. Barbara Grochowicz 
oraz prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Wojciech Hunek.

Fot. 6. Wiceprezes Oddziału SEP oraz prodziekani ds. dydaktyki  
oraz ds. nauki wręczają nagrodę zwycięzcy konkursu

1-2 grudnia 2016 r.
 Na terenie Politechniki Opolskiej odbyło się I IEEE Stu-
dents and young Professionals Meeting – Spotkanie studentów 
i młodych absolwentów różnych uczelni technicznych zrzeszo-
nych w  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
– międzynarodowej organizacji skupiającej profesjonalistów 
z różnych dziedzin ogólno rozumianej elektryki. Spotkanie 
odbyło się z inicjatywy Oddziału IEEE działającego na terenie 
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Fot. 7. Prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar wita uczestników spotkania Fot. 8. Przemawia prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak

w kongresach IEEE odbywający się co 2 lata w różnych krajach. 
Organizują również spotkania i warsztaty z członkami IEEE w kra-
ju i zagranicą. Absolwent PO mgr inż. Piotr Graca jest w tej chwili 
członkiem Zarządu Głównego sekcji polskiej IEEE.
W drugiej części spotkania odbyły się trzy prezentacje tech-
niczne. Pierwszą wygłosili dr hab. inż. Ryszard Beniak i dr inż. 
Arkadiusz Gardecki nt. robotów humanoidalnych. Następnie 
dr hab. inż. Andrzej Waindok oraz mgr inż. Paweł Piekielny 
wygłosili referat nt. napędów liniowych. Ostatni referat w tej 
części wygłosił dr hab. inż. Dariusz Koteras nt. innowacyjnych 
transformatorów małej mocy.
W sesji popołudniowej na terenie Politechnik odbyły się jesz-
cze warsztaty i prezentacje, podczas których prelekcje wygła-
szali: Konrad Makowski, Piotr Graca, Anna Elżbieta Burek oraz 
Maciej Borówka – członkowie IEEE.
Drugiego dnia spotkania studentów i młodych absolwentów 
IEEE jego uczestnicy zwiedzali fabrykę IFM ECOLINK w Opolu, 
która produkuje m.in. czujniki i systemy sterowania wykorzy-
stywane przy optymalizacji procesów produkcyjnych.

Benon Soppa
Oddziałowa Komisja Informacji

Fot. 9. Prezentacja robotów humanoidalnych Fot. 10. Pamiątkowe zdjęcie uczestników



 Politechniki Opolskiej oraz Koła Naukowego ELADyN. Spotka-
nie objęli patronatem: dziekan Wydziału Elektrotechniki, Au-
tomatyki i  Informatyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. 
Tomasz Boczar oraz prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
dr inż. Piotr Szymczak. Partnerem spotkania była firma IFM ECO-
LINK posiadająca jeden ze swoich zakładów na terenie Opola. 
W  spotkaniu uczestniczyli m.in. studenci z  uczelni Lublina, 
Szczecina i Warszawy oraz uczniowie Technikum Elektrycznego 
w Opolu. Spotkanie prowadził opiekun Oddziału IEEE na Poli-
technice Opolskiej dr hab. inż. Andrzej Waindok, który przywi-
tał wszystkich uczestników i gości, życząc im owocnych obrad 
i mając nadzieję, że spotkania takie będą się odbywały cyklicz-
nie. W  pierwszej części głos zabierali m.in dziekan Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej 
prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar, prezes SEP dr inż. Piotr Szym-
czak, prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Tomczuk – mentor powstania 
Oddziału IEEE na Politechnice Opolskiej oraz doc. dr inż. Sławo-
mir Kula – koordynator ds. współpracy kół studenckich IEEE.
Następnie członkowie IEEE Opole Student Branch Politechniki 
Opolskiej mgr inż. Piotr Graca oraz Mateusz Wojczyk przedstawili 
historię i plany Oddziału IEEE Politechniki Opolskiej na najbliższe 
lata. Organizacja ta na opolskiej uczelni działa od roku 2007, kie-
dy to została przyjęta w szereg międzynarodowych struktur IEEE. 
W przeciągu prawie 10 lat jej członkowie regularnie uczestniczą 


