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Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP     EVENTS IN THE OPOLE DIVISION OF SEP

W dniu 21 listopada 2018 r. na terenie 
nowego Campusu Politechniki Opolskiej od-
był się kolejny już konkurs prac dyplomowych 
absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Au-
tomatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, 
który odbywa się corocznie pod patronatem 
Zarządu Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich oraz władz Politechniki 
Opolskiej. W tegorocznym konkursie wzięło 
udział 6 prac, zarówno magisterskich jak i in-
żynierskich. W komisji konkursowej podobnie 
jak w latach poprzednich zasiadali m.in. pre-
zes Oddziału Opolskiego SEP mgr inż. Janusz 
Pisarek, wiceprezes Oddziału Opolskiego SEP 
dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. PO, prodzie-
kan ds. nauki dr hab. inż. Wojciech Hunek, pra-
cownicy dydaktyczni Politechniki Opolskiej 
oraz członkowie Zarządu Oddziału SEP. 

Poszczególni prelegenci w ok. 15-minu-
towych wystąpieniach przedstawiali swoje 
prace dyplomowe i odpowiadali na pytania 
komisji konkursowej. Następnie komisja po 
naradzie i głosowaniu dokonała wyboru lau-
reatów i przyznała nagrody. Jak co roku było 
kilka ciekawych i innowacyjnych prac, co zo-
stało zauważone przez komisję konkursową 
i miało odzwierciedlenie w przyznanych na-
grodach.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła praca magisterska autorstwa 
 Tomasza Waliczka (promotor dr inż. Krzysztof Górecki) pt. „Autonomicz-
ny robot mobilny zasilany energią słoneczną”. Praca obejmowała budowę 
kompletnej platformy jeżdżącej wraz z panelem słonecznym, jak również 
stworzenie odpowiedniego oprogramowania do sterowania układem zasi-
lania platformy poprzez przetwornicę oraz do sterowania poszczególnymi 
sekcjami robota.

Drugie miejsce zajęła praca magisterska Daniela Rataja (promotor 
dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski) pt. „System sterowania maszyny przełą-
czalnej reluktancyjnej na bazie układu FPGA”, w której autor wykonał układ 
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Fot. 1. Komisja konkursowa przysłuchuje się prezentacjom uczestników

Fot. 2. laureat I nagrody Krzysztof Górecki prezentuje swoją pracę Fot. 3. Daniel Rataj zdobywca II miejsca
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sterowania zapewniający możliwość szybkiego ustawiania 
parametrów sterowania i zasilania silnika. Opracowany układ 
zapewnia konfigurowanie parametrów oraz możliwość za-
dawania kątów komutacji z dokładnością do 0,25 stopnia. 
Sterownik umożliwia również sterowanie zasilaniem silnika 
w zakresie do 50 tysięcy obr/min. 

Komisja konkursowa przyznała ponadto dwa trzecie 
miejsca, które uzyskały praca Natalii Browarskiej (promotor 
dr  inż. Szczepan Paszkiel) pt. „Analiza aktywności bioelek-
trycznej mózgu przy pomocy głębokich sieci neuronowych” 
oraz praca Michała Słapka (promotor dr inż. Michał Podpora) 
 napisana w języku angielskim pt. „Reasearch on the methods 
of recognizing biological objects in photos”. Celem pierwszej 
z nich było stworzenie algorytmu implementującego głębo-
kie sieci neuronowe do analizy sygnału EEG w celu rozpozna-
nia stanu skupienia osób podczas wykonywania zadań ma-
tematycznych. Druga praca polegała na napisaniu programu 

informatycznego potrafiącego odróżniać obiekty biologicz-
ne na fotografiach.

Komisja konkursowa przyznała również dwa czwarte 
miejsca dla Macieja Matczaka za pracę „Stanowisko demon-
stracyjne – zasady pracy turbiny wodnej” (promotor dr hab. 
inż. Tomasz Boczar) oraz dla Patryka Weissa za pracę „Projekt 
modułu wykonawczego dla oświetlenia miejscowego LED” 
(promotor prof. dr hab inż. Bronisław Tomczuk). 

Jak co roku laureaci otrzymali dyplomy i nagrody finan-
sowe ufundowane przez Zarząd Oddziału SEP oraz Politech-
nikę Opolską, które wręczyli prezes Opolskiego Oddziału SEP 
mgr inż. Janusz Pisarek i wiceprezes Oddziału Opolskiego SEP 
dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. Politechniki Opolskiej. 
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Fot. 4. laureaci trzech pierwszych miejsc wraz z członkami komisji konkursowej
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