
 
 

 

Lista projektów w tematyce - INNE PROJEKTY DOTYCZĄCE ENERGETYKI 

L.p. Tytuł i Kierownik Projektu Opis 

1. 

Badanie rozkładu pól magnetycznych w 

urządzeniach elektromagnetycznych z 

wykorzystaniem efektów magnetooptycznych w 

światłowodach 

Dr hab. Inż. Zdzisław Życki, Prof. IEl 

Kontakt: nwm@iel.waw.pl 

Tel +48 (22) 11-25-320 

2. 

SIECI  Badania wspólne sieci naukowej. Pt . 

Metody i urządzenia do ograniczania strat w 

sieciach energetycznych 

Dr inż. Jacek Perz 

Kontakt: instytut@iel.gda.pl    

Tel.: +48 (58) 3431291, +48 (58) 7613150, 

3. 

Zastosowanie elementów liniowych i 

brzegowych w numerycznej analizie zagrożeń 

elektromagnetycznych występujących podczas 

wykonywania w energetyce prac pod napięciem 

Dr hab. Inż. Wojciech Michał Krajewski 

Kontakt: iel@iel.waw.pl 

Tel +48 (22) 11-25-205 

4. 

Opracowanie i budowa systemu pomiarowo-

komputerowego do długoterminowego 

monitorowania parametrów sieci energetycznej z 

dużą częstotliwością rejestracji i analizy danych 

 

Dr hab. Inż. Andrzej Marcin Sikora, Prof. IEl 

1) Krótki opis projektu. W ramach zadania 

zaprojektowano, uruchomiono i przetestowano 

system (zawierający część sprzętową oraz 

programową) monitorowania parametrów sieci 

energetycznej, pozwalający na czasowe 

zainstalowanie u odbiorcy przeprowadzenie 

ciągłego monitorowania warunków zasilania 

odbiorników (urządzeń) zainstalowanych w 

ramach danej instalacji elektrycznej. 

2) Otrzymane rezultaty. Zbudowano system 

pomiarowy zawierający elektroniczne układy 

pomiarowe oraz zaawansowane oprogramowanie 

realizujące akwizycję danych z bardzo małymi 

interwałami czasowymi (rzędu sekund), co 

pozwala na uchwycenie nawet krótkotrwałych 

niepożądanych sytuacji w badanym obszarze sieci 

i wyeliminowanie ich przyczyn. Zastosowanie 

nowoczesnych modułów elektroniki cyfrowej i 

mikroprocesorowej umożliwia na zaawansowane 

analizowanie prądów i napięć w instalacji 3-

fazowej. Dzięki temu system mierzy następujące 

parametry sieci: napięcia fazowe i prądy liniowe, 

napięcia międzyfazowe, moce fazowe czynne, 

moce fazowe bierne, moce fazowe pozorne,  

współczynniki mocy czynnej, częstotliwość 

sieciową i odchylenia częstotliwości, THD (Total 

Harmonic Distortion) dla napięć i prądów 

fazowych, harmoniczne prądów i napięć 

fazowych. 

3) Kogo potrzebujemy do kontynuacji prac. 

Analogiczne projekty mogą zostać zrealizowane w 



 
 

 
ramach zbliżonych tematycznie zleceń lub zadań 

badawczych  we współpracy firmami czy też 

instytucjami naukowymi. 

4) Kontakt: ielow@iel.wroc.pl 

5. 

Opracowanie metody i prototypu stanowiska do 

precyzyjnego pomiaru wartości skutecznej (RMS) 

sygnału sinusoidalnego o maksymalnej 

częstotliwości 20MHz. 

 

Dr hab. Inż. Andrzej Marcin Sikora, Prof. IEl 

1) Krótki opis projektu. W ramach projektu 

zaprojektowano i uruchomiono rozwiązanie 

sprzętowo-programowe służące do pomiaru 

wartości skutecznej sygnałów wyłącznie 

sinusoidalnych z użyciem technik cyfrowych. 

Dyskretyzacja sygnału odbywa się sprzętowo w 

sposób synchroniczny do sygnału o momencie 

zmiany polaryzacji sygnału sinusoidalnego 

(momencie przejścia przez zero). Informacja jest 

dostarczona do stanowiska pomiarowego z 

zewnętrznego układu detekcji przejścia przez zero. 

Metoda ta pozwala na uzyskanie wysokiej 

dokładności pomiaru wartości skutecznej sygnału 

dla każdego indywidualnego okresu przebiegu 

sinusoidalnego. 

2) Otrzymane rezultaty. Zbudowano stanowisko 

pomiarowe składające się z kilkukanałowego 

przetwornika analogowo -cyfrowego oraz z 

oprogramowania pracującego pod kontrolą 

systemu Windows 7, którego zadaniem jest 

wstępne skonfigurowanie przetwornika, 

zdefiniowanie kanałów sygnału mierzonego oraz 

sygnału detekcji zera. Algorytm wyznaczania 

wartości skutecznej zaimplementowano w 

oprogramowaniu z wykorzystaniem środowiska 

LabView 2012. Prezentacja wyniku odbywa się w 

czasie pomiaru z opóźnieniem koniecznym na 

przesłanie zebranych danych z przetwornika do 

komputera PC i ich kalkulacji. Oprogramowanie na 

podstawie przesyłanych z przetwornika informacji 

dokonuje obliczeń oraz analizy statystycznej 

zarówno wartości RMS sygnału, jak również ilości 

próbek użytych w przetwarzaniu sygnału w 

określonym przebiegu, a także częstotliwości 

mierzonego sygnału. Na podstawie zebranych w 

ten sposób danych przeprowadzana jest 

automatyczna analiza statystyczna wykonanych 

pomiarów. 

3) Kogo potrzebujemy do kontynuacji prac. 

Analogiczne projekty mogą zostać zrealizowane w 

ramach zbliżonych tematycznie zleceń lub zadań 

badawczych  we współpracy firmami czy też 

instytucjami naukowymi. 

4) Kontakt: ielow@iel.wroc.pl 

 


