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Tematyka oferowanych prac doktorskich 
 

1. Sterowanie falowników wielofazowych  
 

Charakterystyka tematu: Jednym z rozwiązań w napędach elektrycznych, które zapewniają wzrost 
efektywności energetycznej oraz niezawodności są układy napędowe wielofazowe, tj. o więcej niż 3. 
Fazach. Zasilanie takich silników wymaga rozbudowanych układów przekształtnikowych i nowych metod 
sterowania.  
 

Słowa kluczowe: wielofazowy falownik napięcia, modulacja szerokości impulsów, napęd elektryczny. 
 

Wymagania: znajomość podstawowa zagadnień napędu elektrycznego, energoelektroniki, podstaw 

programowania w języku C, techniki mikroprocesorowej. 
 

2. Algorytm regulacji w bezczujnikowym wielofazowym napędzie z silnikiem indukcyjnym 
 

Charakterystyka tematu: Zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej napędów wielofazowych 
(więcej niż 3 fazy) wymaga odpowiednich metod regulacji zapewniających lepsze wykorzystanie obwodu 
magnetycznego maszyny. Jednocześnie dąży się do eliminacji czujnika prędkości silnika. Napęd elektryczny 
bez czujnika prędkości określany jest jako napęd bezczujnikowy. 
 

Słowa kluczowe: Silnik indukcyjny 5. fazowy, sterowanie wektorowe, sterowanie multiskalarne napędy 

bezczujnikowe. 
 

Wymagania: znajomość podstawowa zagadnień napędu elektrycznego, energoelektroniki, podstaw 

programowania w języku C, techniki mikroprocesorowej. 
 

3. Model matematyczny silnika indukcyjnego 5 fazowego 
 

Charakterystyka tematu: Niezbędnym elementem symulacji napędów wielofazowych (5. fazowych) jest 
model matematyczny silnika. Konieczne jest opracowanie modeli obwodowych i polowych pozwalających 
na badanie właściwości maszyny przy różnych metodach regulacji. 
 

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny 5. fazowy, model matematyczny, model obwodowy, model polowy. 
 

Wymagania: znajomość podstawowa zagadnień napędu elektrycznego, energoelektroniki, podstaw 

programowania w języku C, techniki mikroprocesorowej. 
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Informacje dodatkowe 

 Promotor jednego przewodu doktorskiego 

 Możliwość przyjęcia jednego doktoranta 

 Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione 

 Możliwość włączenia doktoranta do wymiany naukowej z Texas A&M University w Katarze 

 Możliwość włączenia doktoranta w projekty badawcze 

 


