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Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich 

Proponowana tematyka naukowa prac doktorskich obejmuje różnorodne zagadnienia dotyczące 
elektrotechniki i elektrodynamiki, a szczególnie zagadnienia związane z analizą pól 
elektromagnetycznych. W badaniach symulacyjnych można wykorzystać programy Opera 2D, Opera 
3D, ANSYS oraz PSpice. W badaniach eksperymentalnych można wykorzystać magnetometry 
magnetorezystancyjne oraz pompowane optycznie G823A. Badania mogą koncentrować się na 
projektowaniu systemów pomiarowych pola magnetycznego, systemów detekcji obiektów 
ferromagnetycznych i na nowych algorytmach lokalizacji i identyfikacji obiektów.  

Słowa kluczowe: sterowanie przekształtnikami energoelektronicznymi, zastosowania przekształtników 

energoelektronicznych w systemach elektroenergetycznych, zasobniki energii elektrycznej, odnawialne źródła 

energii. 

Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki i elektrodynamiki, umiejętność modelowania i 

symulacji układów elektronicznych i elektrycznych oraz symulacji pól elektromagnetycznych.  
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Informacje dodatkowe 

 Możliwość uzgodnień szczegółowego zakresu tematycznego, wyboru promotora pomocniczego i innych 

aspektów doktoratu.  
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