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Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich 

Tematyka proponowanych prac doktorskich skupia wokół zagadnień badawczych 

rozważanych przeze mnie w ostatnich latach. Koncentrują się one na rozwijaniu struktur 

i algorytmów sterowania automatycznego i wspomagania decyzji dla:  

1. systemów infrastruktury krytycznej, a w szczególności dla systemów energetycznych ko 

generacyjnych z magazynami energii, systemów wodociągowych i ściekowych 

2. obiektów krytycznych bezpieczeństwa, a w szczególności w elektrowni jądrowych III i IV 

generacji 

Rozwijanie struktur i algorytmów jest ukierunkowane na: 

1. posiadanie rozproszonego (wieloagentowego) charakteru, 

2. realizację wielopoziomową sterowania automatycznego lub wspomagania decyzji 

3. uwzględnianie sieciowego charakteru powiązań pomiędzy elementami systemu. 

Prace doktorskie w najbliższych latach mogą być skupione będą na następujących 

zagadnieniach: 

1. modelowanie procesów złożonych wielkich systemów stosując podejście dekompozycyjne 

z ujmowaniem lokalnych źródeł niepewności,  

2. wykorzystanie w modelowaniu nowych technologii modelowania z obszaru sztucznej 

inteligencji (modele neuronowe i rozmyte) oraz rachunku niecałkowitego rzędu, 

3. integracja procesów projektowania struktur technologicznych oraz struktur i algorytmów 

sterowania, 

4. nowe technologie sterowania predykcyjnego wykorzystujące modele neuronowe i rozmyte 

oraz niecałkowitego rzędu, 

5. metody sterowania predykcyjnego dla wielkich systemów w połączeniu z metodami 

dekompozycyjnymi rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych dla wielkich systemów, 

6. metody rozwiązywania zagadnień optymalizacji hybrydowej z wykorzystaniem podejścia 

dekompozycyjnego, 

7. metody analizy stanów systemu oparte o wiedzę (modele) i/lub dane (ekstrakcja wiedzy z 

danych) 
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Wymagania: znajomość podstawowych problemów inżynierii sterowania, znajomość 

metodyki modelowania matematycznego, znajomość zasadniczych metod optymalizacji.  
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Informacje dodatkowe 

 Promotor ośmiu otwartych przewodów doktorskich z tematyki scharakteryzowanej 

powyżej. 

 Możliwość uzgodnienia szczegółowego zakresu tematycznego pracy doktorskiej, wyboru 

promotora pomocniczego i innych aspektów doktoratu.  

 


