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Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich 

1. Sterowanie małą elektrownią wiatrową 
 

Charakterystyka tematu: Mała elektrownia wiatrowa o mocy kilkudziesięciu kilowatów posiadająca łopaty 
o stałym kącie nachylenia regulowana jest przez zmianę prędkości kątowej turbiny. Odpowiednio 
zaprojektowana charakterystyka turbiny umożliwia pełna kontrolę mocy elektrowni. Warunki pracy 
elektrowni wymagają opracowania algorytmów sterowania optymalnego z uwzględnieniem zmiennej 
prędkości wiatru. 
 

Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, sterowanie optymalne. 
 

Wymagania: Szeroka wiedza z zakresu elektrotechniki i teorii sterowania. Kandydat powinien mieć 

ukończony kierunek Elektrotechnika lub Automatyka i robotyka. 
 

2. Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej 
 

Charakterystyka tematu: Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną wymaga ciągłej identyfikacji jej 
parametrów. Wybrane zastosowania maszyn indukcyjnych związane są wprowadzaniem dodatkowych 
elementów do modelu wykorzystywanego do sterowania. Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej 
może opierać się na różnych algorytmach stosowanych w określonych obszarach pracy napędu. Wybór 
i połączenie metod identyfikacji parametrów w pełny system jest podstawowym problemem 
proponowanego tematu. 
 

Słowa kluczowe: maszyna indukcyjna, sterowanie bezczujnikowe, identyfikacja parametrów. 
 

Wymagania: Szeroka wiedza z zakresu elektrotechniki i teorii sterowania. Kandydat powinien mieć 

ukończony kierunek Elektrotechnika lub Automatyka i robotyka. 
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Informacje dodatkowe 

 Promotor czternastu zakończonych przewodów doktorskich 

 Możliwość przyjęcia dwóch doktorantów 

 Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione 

 Możliwość włączenia doktoranta w prace badawczo-rozwojowe 
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