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Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich 
 

Proponowana tematyka obejmuje zagadnienia naukowe trakcji elektrycznej i systemów transportowych, w 

szczególności efektywności energetycznej zelektryfikowanego transportu miejskiego. Obecnie następuje 

odnowa zelektryfikowanej komunikacji miejskiej. Rozbudowuje się i modernizuje linie kolejowe, tramwajowe 

oraz trolejbusowe. Wprowadzane są do eksploatacji autonomiczne pojazdy z napędem elektrycznym. Postęp 

ten wymaga odpowiedniej modernizacji infrastruktury transportu miejskiego – zwłaszcza zasilania 

elektrotrakcyjnego. Instalowane są zasobniki energii i przekształtniki energoelektroniczne w znaczący sposób 

poprawiający sprawność energetyczną transportu. Na podstawie metod symulacyjnych należy dokonać analizy 

jakości i energochłonności zasilania zelektryfikowanego transportu miejskiego z uwzględnieniem inteligentnych 

systemów transportowych. Zagadnienia efektywności energetycznej obejmują także diagnostykę sieci 

trakcyjnej, w szczególności powinna być możliwa diagnostyka sieci jezdnej w miejscach o nietypowej 

konfiguracji układu przewodów i konstrukcji wsporczych, np. w przęśle naprężenia, rozjazdach sieciowych, w 

których dotychczasowe metody – zarówno stykowe jak i bezstykowe nie zawsze się sprawdzają.  
 

Słowa kluczowe: trakcja elektryczna, pojazdy elektryczne, zasilanie, diagnostyka sieci trakcyjnej, diagnostyka 
odbieraków prądu. 
 

Wymagania: podstawowa znajomość: zagadnień trakcji elektrycznej, dobre opanowanie metod analizy i 

symulacji komputerowej. Kandydat powinien mieć ukończony kierunek Elektrotechnika lub Automatyka i 

robotyka. 
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