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W 2017 roku Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej w ramach serii wydawniczej 

„monografie” opublikowała pacę dr inż. Dariusza Kusiaka oraz dr inż. Tomasza 

Szczegielniaka, pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej, pt. „Obliczania 

Elektromagnetyczne Szynoprzewodów”. Prezentowana publikacja dotyczy analitycznego, 

numerycznego i eksperymentalnego wyznaczania impedancji oraz pola magnetycznego 

wybranych torów wielkoprądowych oraz przewodów szynowych. Książka została podzielona 

na pięć rozdziałów, w których autorzy opisują poszczególne zagadnienia związane z 

obliczaniem pól magnetycznych występujących w przewodach szynowych. 

W pierwszym rozdziale, który stanowi wprowadzenie do dalszych zagadnień, zostały opisane 

konstrukcje wybranych przewodów szynowych oraz zakres badań i obliczeń. Znajdzie tam 

czytelnik opis prądów wirowych występujących w osłoniętych torach wielkoprądowych, opis 

zastosowań przewodów szynowych oraz  opis stwarzanych  przez nie zagrożeń w środowisku 

pracy. Rozdział drugi opisuje zasady wyznaczania impedancji torów wielkoprądowych. 

Zostały opisane metody obliczeń impedancji przewodów szynowych o skończonej długości 

oraz zasady wyznaczania impedancji własnej przewodu rurowego o skończonej długości. 

Ponadto znalazły się tam opisy matematyczne zasad wyznaczania impedancji własnych i 

wzajemnych układów rurowych oraz rurowych układów współosiowych i niewspółosiowych. 

Na końcu rozdziału zostały zamieszczone zasady wyznaczania impedancji własnej i 

wzajemnej równoległych szyn prostokątnych oraz opis metody analityczno-numerycznej 

wyznaczania impedancji własnych i wzajemnych układów przewodów szynowych. 

Uzupełnieniem rozdziału jest opis zasad wykonywania pomiarów impedancji układów 

prostokątnych przewodów szynowych. 

Trzeci oraz czwarty rozdział to szczegółowy opis matematyczny pól magnetycznych w 

obszarze zewnętrznym trójfazowego  jednobiegunowego ekranowanego płaskiego toru 

wielkoprądowego oraz opis pola magnetycznego w obszarze zewnętrznym trójfazowego 

ekranowanego symetrycznego toru wielkoprądowego. 

W rozdziale piątym zostały opisane pola magnetyczne występujące w przewodach szynowych 

prostokątnych. Znajdzie tam czytelnik szczegółowy opis matematyczny wyznaczania gęstości 

prądów oraz  pól magnetycznych. 

Uzupełnienie prezentowanej publikacji stanowią opisy pól magnetycznych w obszarze 

zewnętrznym wybranych przewodów szynowych, udostępnionych autorom prezentowanej 

książki przez producentów do badań laboratoryjnych. 

Zakres książki obejmuje także analizę porównawczą wyników obliczeń z wynikami 

pomiarów. Prezentowane w książce wyniki obliczeń oraz pomiarów pola magnetycznego 

pozwalają na określenie  występowania stref oddziaływania pola elektromagnetycznego w 

sąsiedztwie torów wielkoprądowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [Dz. U. z 2014 roku 

poz. 817].  

Duża liczba zamieszczonych ilustracji, obrazujących wyniki obliczeń oraz przyjętych metod 

obliczeniowych pozwala na szybkie zrozumienie treści zawartych w publikacji. 

Prezentowana książka jest jedną z nielicznych publikacji z zakresu obliczania pól 

magnetycznych układów przewodów szynowych. Stanowi niejako uzupełnienie luki na rynku 

wydawniczym. Zamieszczone w książce formuły obliczeniowe będą przydatne osobom 

zajmującym się projektowaniem, badaniem lub eksploatacją torów wielkoprądowych. 
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