Spotkanie
Sekcji
Trakcji
Elektrycznej
oraz
Klubu
Dyskusyjnego
Wrocławskiego
Oddziału SEP
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Serdecznie zapraszam na spotkanie Sekcji Trakcji Elektrycznej oraz
Klubu Dyskusyjnego Wrocławskiego Oddziału SEP, które odbędzie się
środę 22 stycznia 2020 r. o godz. 17.oo, w sali 115, bud. NOT,
ul. Piłsudskiego 74.
Temat spotkania:

„Historia Sekcji Trakcji Wrocławskiego Oddziału SEP”
Zapraszam na spotkanie z kol. Zbigniewem Lubczyńskim,
wieloletnim i zasłużonym członkiem naszego Stowarzyszenia, który
przedstawi nam historię Sekcji Trakcji tutejszego oddziału SEP oraz
ludzi ją tworzących.
Spotkanie ma charakter otwarty i zachęcamy wszystkich
zainteresowanych do udziału i dyskusji.
Tradycyjnie, od godziny 15.00 do 16.55 istnieje możliwość
skorzystania z branżowych czasopism oraz bezpłatnych konsultacji
dotyczących projektów związanych z branżą elektryczną.
Leszek Ładniak
Przewodniczący Rady Klubu

Dziesiąte
w
2018
spotkanie klubowe

roku

Rada Klubu Oddziału W/ SEP serdecznie zaprasza na dziesiąte w
2018 roku spotkanie klubowe

Spotkanie odbędzie się 23.05.2018 [środa] w godzinach 15.00 –
19.00 w budynku NOT we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego 74

Od godziny 15.00 do 16.55 zapraszamy do sali 221 gdzie można:

uzyskać po wcześniejszym zgłoszeniu bezpłatne
konsultacje dotyczące projektów prowadzonych w branży
elektrycznej,
dokonać przeglądu wybranych czasopism sepowskich, INPE,
Elektroinstalator,
Elektroinfo,
Wiadomości
Elektrotechniczne,
Przegląd
Elektrotechniczny,
Energetyka, Elektronika,Przegląd Telekomunikacyjny,
można również po zgłoszeniu dyżurującej Koleżance
Elżbiecie Zachembie wypożyczyć czasopismo do domu.

Od godziny 17.00 zapraszamy do sali 208
wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Kolegom Janem
Francykiem znanym
w kręgu Sepowców” podróżnikiem i
gawędziarzem” który jak opowiada to słuchaczowi wydaje się
jakby On był też w tych miejscach o których Kolega Jan Francyk
opowiada

Temat:

Polskim

Fiatem 125p do zwrotnika Raka”.
Temat bogato ilustrowany przezroczami dotyczy „wyprawy” do
centrum Sahary na pokładzie „podrasowanego” Fiata 125p.

Zapraszamy również
na stronę naszego Oddziału W/SEP
www.sep.wroc.pl i w tym do zakładek Aktualności i Oddział na
których znajdują się informacje o działalności Oddziałowego
Klubu Dyskusyjnego

Przesyłając w załączniku terminy spotkań Klubowych w 2018 r
do obsadzenia pozostaje 9 terminów do końca roku,
[ Klub otwarty jest zawsze w drugą i czwartą środę miesiąca
oprócz przerwy wakacyjnej i czwartej środy grudnia]

W maju tego roku są to środy 09.05.2018 oraz 23.05.2018

Rada Klubu umożliwia rezerwację
ewentualnych własnych
wystąpień na forum Klubu Dyskusyjnego.

Z koleżeńskim

pozdrowieniem.

Czesław Ratajczak

Zapraszamy na ósme spotkanie
klubowe w 2017 roku tj.
26.04.2017
Witam
Przypominam i zapraszam na ósme spotkanie klubowe w 2017 roku tj. 26.04.2017 (środa) godz
17.00 sala 208 NOT-u.
Temat:
Autorzy:

Silniki wielofazowe w nowoczesnych układach napędowych
Jacek Listwan, Krzysztof Pieńkowski

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów
Elektrycznych

Streszczenie:
W prezentacji przedstawione zostaną przykładowe konstrukcje silników indukcyjnych
wielofazowych zasilanych z wielofazowych falowników napięcia. Omówione zostaną metody i
układy sterowania wielofazowymi silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Autorzy przedstawią
metody pośredniego sterowania polowo – zorientowanego (IFOC), bezpośredniego sterowania
polowo-zorientowanego

(DFOC)

oraz

metodę

bezpośredniego

sterowania

momentem

z

zastosowaniem tablicy przełączeń (DTC-ST). Zaprezentowane zostaną również struktury
sterowania wielofazowym silnikiem indukcyjnym

z otwartym uzwojeniem stojana oraz

struktury sterowania silnikiem z podwójnym 3-fazowym uzwojeniem stojana. Zostaną
zaprezentowane i omówione wyniki badań symulacyjnych dla wybranych metod sterowania.
Przedstawione zostaną możliwości zastosowania silników wielofazowych w nowoczesnych
układach napędowych.
Ponadto informuję:
Klub Dyskusyjny Oddziału W/SEP otwarty jest w 2 i 4 środę miesiąca dwie godziny wcześniej
przed prezentacją danego tematu w godz od 15.00 do 16.50 w sali 221.
Biblioteka Klubu Dyskusyjnego rozpoczęła swoją działalność od 22.02.2017 r.
Od godziny 15.00 można przyjść do Sali 219 i wypożyczyć książkę albo wziąć do

przeczytania w naszej czytelni normy i poradniki Dashoffera.
Z powodu ograniczeń związanych z licencjami informujemy, że z Biblioteki Klubu
Dyskusyjnego mogą korzystać tylko członkowie Oddziału Wrocławskiego SEP
Zapraszam również na stronę Oddziału www.sep.wroc.pl gdzie znajdziecie więcej informacji
o działalności Klubu.

Pozdrawiam
A. Jarosz

Dwudzieste Spotkanie
Dyskusyjnego w 2016

Klubu

DATA: 23.11.2016
Temat: Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym n.n według
normy PN-HD 60364-1.
Autor: Kol.Przemysław Belka
Według listy obecności 12 osób
W tym po 1 osobie z Kół : 2 osoby z K14,16 i 18 oraz 9z K43

