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W dniu 6 marca 2018 r. w auli Politechniki Opolskiej od-
były się kolejne już XXVIII Opolskie Dni Elektryki. 

Ta cykliczna impreza organizowana przez Zarząd Opol-
ski SEP oraz Politechnikę Opolską ma na celu propagowanie 
wśród młodzieży, społeczności lokalnej oraz instytucji i zakła-
dów przemysłowych zagadnień związanych z ogólno rozu-
mianą elektryką. Ponieważ jednym z głównych organizato-
rów jest Politechnika Opolska i działające przy niej Koło SEP  
– Opolskie Dni Elektryki są również okazją dla młodzieży szkół 
średnich i gimnazjalnych na zapoznanie się z możliwościami 
kontynuowania nauki na Wydziale Elektrotechniki, Automaty-
ki i Informatyki Politechniki Opolskiej, który w tym dniu udo-
stępnia zwiedzającym swoje laboratoria i sale wykładowe. 

Tegoroczne obrady odbyły się na terenie kampusu Poli-
techniki przy ulicy Prószkowskiej, w którym swoje pomiesz-
czenia mają Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Infor-
matyki oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 
Podobnie jak w latach poprzednich spotkanie poprowadził 
wiceprezes Zarządu Opolskiego Oddziału SEP prof. dr hab. 
inż. Ryszard Beniak.

W imieniu władz uczelni wszystkich uczestników przy-
witał prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Marian łukaniszyn. 
W tej części głos zabierali również prezes Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak, prezes Oddziału Opol-
skiego SEP mgr inż. Leszek Kosiorek oraz mgr inż. Krzysztof 
Kolonko – członek Zarządu Głównego SEP.

W pierwszej części spotkania władze Politechniki Opol-
skiej wręczyły pamiątkowy Medal im. prof. Antoniego Pla-
mitzera dla firmy TAURON Dystrybucja SA w Opolu za szcze-
gólną współpracę z Politechniką Opolską. Pamiątkowy medal 
odebrał prezes Zarządu mgr inż. Robert Zasina. Od wielu lat 
 TAURON Dystrybucja SA współpracuje z Politechniką w różne-
go rodzaju badaniach i wdrożeniach związanych z dystrybucją 
i pomiarami energii elektrycznej. 

Następnie w imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
wręczono pamiątkowy Medal im. prof. Włodzimierza Krukow-
skiego dla dr. inż. Andrzeja Przytulskiego za ogromny wkład 
w  propagowanie i rozwój zagadnień związanych z elektryką 
w ramach SEP i innych organizacji naukowo-technicznych.

W ramach referatów i prelekcji jako pierwszy głos zabrał 
prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar (Dziekan Wydziału Elektro-
techniki, Automatyki i Informatyki), który w swojej prezenta-
cji przedstawił ofertę kształcenia młodzieży na kierowanym 
przez siebie Wydziale. Na dzień dzisiejszy istnieje możliwość 
studiowania w Instytucie Systemów Napędowych i Robotyki, 
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Fot. 1. Aula Politechniki Opolskiej podczas Opolskich Dni Elektryki

Fot. 2. Wystąpienie prorektora ds. nauki PO  
prof. dr hab. inż. Mariana Łukaniszyna 

Fot. 3. Wystąpienie prezesa SEP dr. inż. Piotra Szymczaka
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Instytucie  Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej, Instytucie 
Informatyki, Instytucie Automatyki i na Katedrze Elektrotech-
niki i Mechatroniki. Wydział ma do swojej dyspozycji bogato 
wyposażone laboratoria i sale wykładowe urządzone głównie 
dzięki grantowi z Unii Europejskiej. Studenci mają również 
możliwość rozwoju w kilkunastu kołach naukowych działają-
cych na terenie Politechniki oraz licznych organizacjach spor-
towych i kulturalnych. 

Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Jan Zawilak z Po-
litechniki Wrocławskiej, który wygłosił referat pt. „Maszyny 
elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi – własności i za-
stosowanie”. W swoim wystąpieniu przedstawił osiągnięcia 
z kilkuletnich badań zespołu zajmującego się problematyką za-
stosowania magnesów trwałych w silnikach. Dzięki pracy wielu 
ludzi nauki i przemysłu udało się zbudować kilka silników tego 
typu pracujących w różnych zakładach przemysłowych. Począt-
kowo zbudowano prototypowy silnik o mocy kilku kilowatów 
aż w końcu udało się zbudować silnik o mocy 1100 kW, który 
z  powodzeniem pracuje w przemyśle i dzięki zastosowaniu 
magnesów trwałych posiada sprawność na poziomie 98-99%, 
cos fi bliski 1 i bardzo mały prąd biegu jałowego. 

Tak więc silnik taki praktycznie nie pobiera mocy biernej 
z  sieci, co powoduje, że jest o wiele bardziej oszczędny od 
tradycyjnych silników indukcyjnych, posiada o wiele łatwiej-
szy rozruch, mając jednocześnie sztywną charakterystykę 
momentu.

Kolejny referat wygłosili dr hab. inż. Ryszard Beniak prof. 
PO oraz mgr inż. Krzysztof Rogowski pt. „Trójfazowe układy 
prądu przemiennego siłą napędową naszego świata”. W swo-
im wystąpieniu autorzy przedstawili rozwój układów zasilania 
urządzeń prądem przemiennym poczynając od początków da-
towanych na koniec XIX wieku aż po obecne zaawansowane 
układy przekształtnikowe zasilające urządzenia energetyczne. 
Prelegenci zasygnalizowali również trendy przyszłościowe za-
chodzące w sterowaniu tymi układami.

Bardzo ciekawy referat zaprezentował dr hab. inż. Stefan 
Wolny pt. „Energia elektryczna pozyskiwana z wodoru”, który 
omówił początki i stan obecny urządzeń zasilanych wodorem. 
Przedstawił proces pozyskiwania wodoru oraz sposobu jego wy-
korzystania do produkcji energii elektrycznej potrzebnej do za-
silania np. samochodów, pojazdów kosmicznych i wielu innych 
urządzeń. Jest to w tej chwili jeszcze drogi sposób napędzania 
pojazdów, ale obniżenie kosztów pozyskiwania wodoru pozwoli 
na pewno w przyszłości konkurować z pojazdami napędzanymi 
paliwami ciekłymi (benzyna, olej napędowy itp.).

Następny referat wygłosił mgr inż. Mariusz Jurczyk (dy-
rektor TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.) pt. „AMI, Internet 
Rzeczy, Sieć domowa HAN – nowe technologie pomiarowe”, 
który przedstawił wdrożony w firmie program inteligentnego 
opomiarowania energii. Wdrażana również u odbiorców sieć 
domowa HAN (ang. Home Area Network) pozwala łączyć róż-
ne urządzenia znajdujące się w domu lub w biurze. Dzięki niej 
uzyskujemy możliwość sterowania urządzeniami. HAN oraz 
rozwiązania klasy Internetu Rzeczy IoT (ang. Internet of Things) 
to aktualnie dwa najbardziej rozwijane obszary w zakresie 

Fot. 4. Pamiątkowy medal odbiera dr inż. Andrzej Przytulski (w środku) Fot. 5. Prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar podczas prelekcji  
nt. oferty edukacyjnej Wydziału

Fot. 6. Prof. dr hab. inż. Jan Zawilak podczas wygłaszania swojego referatu
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inteligentnego domu, które pozwalają na zdalną  kontrolę 
nad pracą urządzeń domowych lub biurowych tam gdzie za-
stosowane są inteligentne liczniki energii elektrycznej.

Kolejny referat wygłosił dr inż. Andrzej Przytulski, który 
przybliżył zgromadzonym historię „Elektrycznych środków ko-
munikacji na przełomie XIX i XX wieku”. Prelegent omówił po-
czątki rozwoju pojazdów elektrycznych na świecie zaczynając 
od pierwszych tramwajów, dorożek, samochodów i pociągów 
elektrycznych. Ta podróż w przeszłość uświadomiła nam, że już 
ponad 130 lat temu budowane były pierwsze pojazdy napę-
dzane silnikami elektrycznymi zasilanymi albo z akumulatorów 
albo poprzez trakcję elektryczną silnikami szeregowymi. 

Kolejnym punktem spotkania było podpisanie listu in-
tencyjnego o współpracy pomiędzy organizacją IEEE oraz 
Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Poli-
techniki Opolskiej. Na wstępie przewodniczący IEEE w Polsce 
prof. Mariusz Malinowski przybliżył wszystkim działalność tej 
organizacji w Polsce i na świecie, a następnie list intencyjny 
podpisali prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar (Dziekan Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki), prof. Mariusz Ma-
linowski (przewodniczący IEEE w Polsce) oraz dr hab. inż. An-
drzej Waindok, prof. PO – opiekun IEEE Opole.

Na zakończenie Opolskich Dni Elektryki wystąpili laureaci  
Konkursu Prac Dyplomowych Wydziału Elektrotechniki, Auto-
matyki i Informatyki Politechniki Opolskiej z roku 2017. Referat 
wygłosiła Anna Kolenda pt. „Wykorzystanie systemu wizyjnego w 
skanerach 3D” (promotor dr hab. inż. Andrzej Waindok). Autorka 
w swojej pracy zaprojektowała i wykonała skaner 3D oraz opra-
cowała algorytm działania mikrokontrolera dla jego pracy. Dru-
gi referat wygłosił Patryk Szywalski, który zaprezentował pracę 
„Opracowanie algorytmu autonomicznego lotu dla bezzałogo-
wego systemu latającego”. Autor wykonał bezzałogowy pojazd 
latający w konfiguracji z czterema silnikami, opracował algorytm 
sterowania quadrocopterm i wykonał prototypowy lot.

Opolskie Dni Elektryki cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Wzięło w nich udział ponad 400 osób, przedstawi-
cieli przemysłu, uczelni oraz młodzież szkolna i akademicka. 
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali referatów, jak 
i z ciekawością zwiedzili obiekty Politechniki Opolskiej, które 
w tym dniu były otwarte dla wszystkich chętnych. 

Swoje stoisko podczas ODE przygotowali studenci zrze-
szeni w międzynarodowej organizacji IEEE.

Również firma TAURON przedstawiła makietę sterowania 
urządzeniami domowymi przy wykorzystaniu inteligentnych 
liczników energii. 

W holu zaprezentowano również wystawę zabytkowych 
urządzeń elektrycznych. Był to niewielki fragment ekspona-
tów z Muzeum Energetyki z Niemodlina, które przywiózł „ku-
stosz” tego muzeum kol. Marian Osipiuk.

Fot. 7. Podpisanie porozumienia pomiędzy organizacją IEEE i Wydziałem  
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej 

Tradycyjnie już wśród uczestników Opolskich Dni Elektry-
ki rozlosowano atrakcyjne nagrody. W tym roku były to trzy 
tablety ufundowane przez Opolski Zarząd SEP.

Benon Soppa
Komisja Informacji Oddziału Opolskiego SEP

Fot. 8. Stoisko studentów Politechniki Opolskiej  
– członków stowarzyszenia IEEE

Fot. 9. Wystawa Muzeum Energetyki w Niemodlinie




