
  

 

 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA ODDZIA U IEEE MAG33 
 

Termin spotkania:  27 kwietnia 2016 
Miejsce 
spotkania: 

Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie, 
Kraków ul. Starowi lna 13a 

Ilo  uczestników: ogó em: 22 
 w tym  cz onków IEEE: 10 
 pozosta ych 

go ci: 
12 

 

CZ  I: PRZEBIEG SPOTKANIA: 

Punkt 1: Referat informacyjny 
Temat: Dlaczego warto by  cz onkiem IEEE MAG33?   
Prelegent: dr in . Rados aw Je  
Notatka: W referacie przedstawiono zarys dzia alno ci IEEE, jako organizacji typu non-profit, 

zrzeszaj cej mi dzynarodow  spo eczno  in ynierów, zajmuj cych si  
elektrotechnik , elektronik  oraz ró nymi obszarami dzia alno ci pokrewnych. 
Prezentacja obejmowa a spojrzenie na dzia alno  IEEE z perspektywy 
mi dzynarodowej i krajowej, przy szczególnym uwzgl dnieniu Oddzia u MAG33.  
 
Przedstawiony zakres naukowych zainteresowa  cz onków Oddzia u obejmowa : 
materia y magnetyczne, fizyk  magnetyzmu, wykorzystanie zjawisk magnetycznych w 
no nikach informacji, modelowanie zjawisk magnetycznych, zastosowanie zjawisk 
magnetycznych w technice, d awiki transformatory i maszyny elektryczne du ej mocy, 
uk ady wielkiej cz stotliwo ci, modelowanie maszyn elektrycznych, zastosowanie 
magnetyzmu w medycynie. 
 

ród korzy ci z cz onkostwa w IEEE MAG33 wymieniono: mo liwo  nawi zywania 
kontaktów w ramach Oddzia u z innymi specjalistami, wymian  wiedzy, zacie nianie 
wspó pracy mi dzy uczelniami a przemys em, promowanie w asnych dokona  
naukowych na forum krajowym i mi dzynarodowym, promowanie polskiej my li 
technicznej na forum mi dzynarodowym, dost p do materia ów drukowanych i 
elektronicznych IEEE (periodyki, artyku y, newslettery), bie ce informacje na temat 
konferencji naukowych, zni ki w op atach konferencyjnych. 

 

Punkt 2: Referat informacyjny 
Temat: ABB z daleka i z bliska?   
Prelegent: dr in . Rados aw Je  
Notatka: W referacie przedstawiono zarys dzia alno ci ABB w perspektywie mi dzynarodowej, 

krajowej i lokalnej. Przedstawiono histori  i najwa niejsze osi gni cia techniczne firmy 
wprowadzane na przestrzeni lat, które dzi  stanowi  standardy w przemy le 
energetycznym i automatyzacji. Podkre lono charakter naukowo-badawczy firmy 
(m.in.: Centrum Badawcze w Krakowie) ze szczególnym uwzgl dnieniem 
ukierunkowania si  na wspó prac  z silnymi polskimi jednostkami naukowymi. 

 

https://ewh.ieee.org/r4/central_iowa/mag/


Punkt 3: Referat naukowy 
Temat: Analiza stanów przej ciowych w ta mach nadprzewodnikowych HTS 
Prelegent: dr in . Mariusz St pie  
Notatka: W referacie przedstawiono zagadnienie analizy stanów przej ciowych w przewodach 

nadprzewodnikowych wysokotemperaturowych HTS typu 2G. Materia y 
nadprzewodnikowe charakteryzuj  si  siln  nieliniow  charakterystyk  rezystywno ci 
(charakterystyk  E-J), co stanowi wyzwanie trakcie ich modelowania oraz pomiarów 
laboratoryjnych. W referacie omówiono zagadnienie modelowania przewodów 
nadprzewodnikowych HTS za pomoc  metody FEM oraz przedstawiono wyniki bada  
laboratoryjnych dla stanów przej ciowych. Du  uwag  po wi cono problematyce 
modelowania FEM obiektów o silnie nieliniowych charakterystykach materia owych 
i zagadnieniu zbie no ci procesu obliczeniowego. 

 

Punkt 4: Referat naukowy 
Temat: Zastosowanie rdzeni magnetycznych do t umienia wysokocz stotliwo ciowych 

przepi  w rozdzielnicach typu GIS 
Prelegent: dr in . Marcin Szewczyk 
Notatka: W referacie przedstawiono metody symulacji i wyniki pomiarów przepi  

szybkozmiennych, wyst puj cych w aparaturze czeniowej izolowanej gazem SF6. 
Zagadnienie omówiono na przyk adzie uk adu laboratoryjnego wysokiego napi cia 
o warto ci szczytowej 550kV. Zaprezentowano ocen  skuteczno ci t umienia tych 
przepi  za pomoc  wysokocz stotliwo ciowych rdzeni magnetycznych – zastosowanie 
odpowiednich rdzeni magnetycznych o charakterystykach dopuszczaj cych prac  
w zakresie du ych cz stotliwo ci umo liwia skuteczne t umienie przepi  
szybkozmiennych w uk adach wysokiego napi cia. 

 

Punkt 5: Prezentacja informacyjna 
Temat: Baza laboratoryjna Centrum Badawczego ABB 
Prelegenci: dr in . Adam Ruszczyk, dr in . Aleksander Polit, dr in . Micha  Kozupa, dr in . 

Wojciech Piasecki, mgr in . Bart omiej Adamczyk, dr in . Micha  Orkisz 
Notatka: W ramach prezentacji przedstawiono nast puj ce stanowiska: 

1. Stanowisko COLIBER: Bezprzewodowa transmisja energii elektrycznej na 
odleg , 

2. Stanowisko pomiarowe elementów pasywnych: Pomiar parametrów 
elektrycznych dla przemys owych elementów pasywnych, 

3. Split-core transformer: Konstrukcja transformatora z roz czalnym rdzeniem, 
4. Pomiary wibroakustyczne transformatorów: Pomiary rdzenia magnetycznego za 

pomoc  wibrometru laserowego, 
5. Stanowisko demonstracyjne: Air-hockey - stanowisko automatyki i robotyki. 

 

  



CZ  II: SPRAWOZDANIE Z ZA ONYCH CELÓW DZIA ALNO CI ODDZIA U 
I ICH REALIZACJI W KADENCJI 2016-2017: 

Spotkanie by o pierwszym w ramach kadencji 2016-2017, na którym przedstawiono za one cele 
prac Oddzia u. Forma ich realizacji b dzie odpowiada a bie cym potrzebom dzia alno ci Oddzia u. 

 
1. Promocja Oddzia u na forum akademickim i przemys owym  

(np.: konferencje, seminaria, spotkania) – za enie: 3 spotkania w roku 

  

2. Organizacja ró norodnych tematycznie seminariów i prelekcji  
(w ci gu kadencji ka dy obszar zainteresowa  cz onków Oddzia u powinien by  zaprezentowany na forum) 

  

3. Za enie strony internetowej Oddzia u 
(strona z platform  umo liwiaj  wymian  do wiadcze , nowo ci, np. newsletter, forum dyskusyjne) 

  

4. Promocja d ugoletnich cz onków Oddzia u na pozycj  Senior Members 

  

5. Wzrost liczby cz onków Oddzia u 
(za enie: ~5 nowych cz onków w roku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CZ  III: WNIOSKI I KOMENTARZE ZG ASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA 

 

1. Za enie strony internetowej Oddzia u jest spraw  priorytetow  z informacyjnego 
i promocyjnego punktu widzenia. 
Na stronie internetowej, oprócz podstawowych informacji o dzia alno ci Oddzia u, powinny  
pojawia  si  informacje na temat spotka  i seminariów, sprawozdania z dzia alno ci Oddzia u, 
prezentacje z poszczególnych seminariów. 
Strona mo e równie  pe ni  rol  forum wymiany informacji. 
 

2. Newsletter – inicjatywa, która mo e zosta  sprz ona ze stron  internetow  – krótka informacja 
o nowo ciach lub inicjatywach w obszarze magnetyzmu. 
 

3. Promocja d ugoletnich cz onków na pozycj  Senior Members jest istotna z punktu widzenia 
promocji Oddzia u oraz s ca zwi kszaniu jego potencja u w ramach IEEE. 
 

4. W dzia alno ci Oddzia u rozwa  nale y mo liwo  wspó pracy z innymi Oddzia ami w 
Polsce, w szczególno ci w kontek cie mo liwo ci organizowania wspólnych konferencji pod 
egid  IEEE, nawi zywanie wspó pracy z ko ami studenckimi lub naukowymi. 
 

5. Konferencje IEEE bliskie tematycznie naszej dzia alno ci, o du ej rozpoznawalno ci, warte 
reprezentacji Oddzia u: Intermag 2017  (Dublin, 24-28.04.2017), Physics of Magnetism 2017 
(Pozna , 26-30.06.2017). 
 

6. Nowa platforma wspó pracy, udost pniana przez IEEE - IEEE Collabratec – mo liwa do 
wykorzystania w pracach Oddzia u. 

 

 

https://www.intermagconference.com/
https://www.ifmpan.poznan.pl/pm17/index.html
https://ieee-collabratec.ieee.org/

