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dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. nadzw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: elektroenergetyka, gospodarka energetyczna, elektrownie, systemy energetyczne
Katedra Elektroenergetyki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. im. K. Kopeckiego, pok. 311, tel. 58 347 17-81
E-mail: pawel.bucko@pg.gda.pl

Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
Proponowana tematyka naukowa prac doktorskich obejmuje różnorodne zagadnienia mieszczące się w
następujących grupach tematycznych:
A. Prognozowanie i planowanie rozwoju systemów elektroenergetycznych
Metody prognozowania obciążeń energetycznych oraz metody planowania kosztów pozyskania energii
przez odbiorcę końcowego oraz analizy kierunków rozwoju systemów energetycznych w warunkach
rynkowych. Analizy roli i znaczenia rozwoju źródeł rozproszonych w systemach energetycznych, szczególnie
przy dostawie usług regulacyjnych w systemach elektroenergetycznych.
B. Racjonalizacja użytkowania energii i audyting energetyczny
Problemy racjonalizacji użytkowania energii, w tym analizy efektowności energetycznej, analizy
wskaźnikowe i problemy zarządzania użytkowaniem energii. Metody ograniczania strat energii w układach
przesyłowych
C. Funkcjonowanie rynku energii
Analizy dotyczące funkcjonowania różnych segmentów rynku energii elektrycznej i rynków pomocniczych.
Mechanizmy wsparcia źródeł preferowanych (wykorzystujących zasoby odnawialne lub wytwarzających energię
elektryczną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła) na rynkach energii elektrycznej. Funkcjonowanie rynków
regulacyjnych usług systemowych.
Słowa kluczowe: elektroenergetyka, rynek energii, racjonalizacja użytkowania energii, planowanie rozwoju,
regulacyjne usługi systemowe
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu elektroenergetyki, umiejętność modelowania i symulacji pracy
systemów energetycznych, umiejętność wykonywania analiz techniczno-ekonomicznych dla inwestycji w
sektorze energetycznym.

Osiągnięcia naukowe
1.
2.
3.
4.
5.

Bućko P.: Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych. Rynek
Energii - Lublin : KAPRINT, 2 (87), 2010, s. 20-25 : 1 tab. - Bibliogr. 8 poz. - ISSN 1425-5960
Bućko P.: Usługi systemowe w zdecentralizowanych układach regulacji wtórnej. Rynek Energii - Lublin :
KAPRINT, 4 (89), 2010, s. 18-25 : 2 rys. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 1425-5960)
Bućko P.: Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej. Gdańsk: Wydaw. Politechniki
Gdańskiej, 2011.168 s. ISBN 978-83-7348-353-8
Jaskólski M., Bućko P.: MARKAL long-term power generation scenarios for Poland - Concept of the
model// Rynek Energii. -., iss. 107 (2013), s.108-113,
Bućko P., Stoltmann A., Jaskólski M.: Multi-Criteria Investment Decision Support Model Using Fuzzy
Analytic Hierarchy Process (F-AHP) Method For Power Industry// Zeszyty Naukowe Wydziału
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 47 (2015), s.179-182
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Promotor jednego zakończonego przewodu doktorskiego i pięciu doktoratów w trakcie realizacji.
Możliwość uzgodnień szczegółowego zakresu tematycznego, wyboru promotora pomocniczego i innych
aspektów doktoratu.

prof. dr hab. inż. Piotr J. Chrzan

Dyscyplina: elektrotechnika (Electrical engineering)
Specjalności: energoelektronika, automatyka napędu elektrycznego (Power electronics,
Control of electrical drives)
Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. EM, pok. 211, tel. 58 347 17 19
E-mail: pchrzan@pg.gda.pl
Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich (Fields of interest of the proposed doctoral
research):
1. Przekształtniki energoelektroniczne o miękkiej komutacji (Soft-commutated power
electronics converters)
2. Kompatybilność elektromagnetyczna w energoelektronice (Electromagnetic compatibility in
power electronics)
3. Modelowanie i regulacja generatorów synchronicznych (Modeling and control of
synchronous and induction generators).

Najważniejsze osiągnięcia (Recent achievments)
1. Racewicz S., Riu D.M., Retière N., Chrzan P.J.: Half-order modeling of saturated synchronous
machine. IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 61, no 10, October 2014, s. 52415248.
2. Ruciński M., Musznicki P., Chrzan P.J.: Electromagnetic interference frequencies prediction
model of flyback converter for snubber design. IET Power Electronics.
vol. 8, iss. 6, 2015, s. 994-999.
3. Ruciński M., Chrzan P.J., Musznicki P., Schanen J., Labonne A.: Analysis of electromagnetic
disturbances in DC network of grid connected building-integrated photovoltaic system. 2015
9th International Conference on Compatibility and Power Electronics CPE, Caparica Lisbon /
Portugal, June 24-26 2015, s. 332-336.
4. Musznicki P., Chrzan P.J., Ruciński M., Kolincio M.: Adaptive estimation of the transformer
stray capacitances for dc-dc converter modelling. IET Power Electronics. vol. 9, iss. 15, 2016,
s. 2865-2870.
5. Kolincio M., Chrzan P.J., Musznicki P.: Multi-Transformer Flyback Converter for Supplying
Isolated IGBT and MOSFET Drivers. 10th International Conference on Compatibility, Power
Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Bydgoszcz, 29.06-01.07.2016, s. 5.
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Promotor pięciu zakończonych przewodów doktorskich, w tym trzech doktoratów z
wyróżnieniem (Director of 5 PhD completed thesis, including 3 thesis awarded with honorable
distinction)
Możliwość włączenia doktoranta w prace badawczo-rozwojowe (invitation for PhD students to
participate in the research group development)

Dr hab. inż. Stanisław Czapp
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: elektroenergetyka, urządzenia elektryczne, ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi

Katedra Elektroenergetyki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
Gmach Główny WEiA, pok. 400, tel. 58 347 13 98
E-mail: stanislaw.czapp@pg.gda.pl

Tematyka oferowanych prac doktorskich
1. Koncepcja, wykonanie i badanie inteligentnego zabezpieczenia przed porażeniem i pożarem do
systemów niskiego napięcia
Charakterystyka tematu: W nowoczesnych systemach niskiego napięcia instaluje się coraz więcej
odbiorników nieliniowych. Wiele z nich charakteryzuje się silnie odkształconym prądem
ziemnozwarciowym. Taki prąd ziemnozwarciowy nie jest wykrywany przez powszechnie stosowane
zabezpieczenia różnicowoprądowe. Z drugiej strony, przy rażeniu prądem o wysokiej częstotliwości lub
prądem zawierającym wyższe harmoniczne, próg migotania komór serca przesuwa się w kierunku
większych wartości prądu. Zatem prądy te są mniej groźne niż prąd o częstotliwości 50 Hz.
Pod względem pożarowym niebezpieczne są zwarcia łukowe oraz iskrzenie w miejscach połączeń
przewodów lub z powodu ich uszkodzenia.
W ramach realizacji pracy doktorskiej należy przeanalizować symulacyjnie i eksperymentalnie przebiegi
prądu upływowego i ziemnozwarciowego, które pojawiają się w obwodach z przekształtnikami, a także
przebiegi prądu przy zwarciach łukowych lub iskrzeniu w obwodzie. Na podstawie tych analiz należy
zaproponować i przebadać konstrukcję inteligentnego zabezpieczenia, które będzie wykrywać takie
przebiegi i wyłączać zasilanie tylko wtedy, gdy występuje zagrożenie porażeniowe i/lub pożarowe.
Słowa kluczowe: Ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwpożarowa, prądy różnicowe, urządzenia
elektryczne, zabezpieczenia różnicowoprądowe.
Wymagania: Ukończony kierunek Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka. Wiedza i umiejętności z
zakresu analizy obwodów elektrycznych i projektowania układów przekształtnikowych.

2. Metoda oceny zagrożenia porażeniowego w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
Charakterystyka tematu: Ocena zagrożenia porażeniowego w stacjach elektroenergetycznych wysokiego
napięcia jest dokonywana na podstawie pomiaru rezystancji uziemienia i/lub pomiaru napięć dotykowych.
Dość istotny problem praktyczny stanowi pomiar napięć dotykowych w stacjach o napięciu 110 kV i
wyższym, ponieważ wymaga to wyłączenia linii wysokiego napięcia oraz zmiany konfiguracji pracy sieci.
Możliwości wykonania tych operacji są bardzo ograniczone.
W ramach pracy należy przeanalizować zmodyfikowaną metodę oceny zagrożenia porażeniowego. Należy
wykonać modele komputerowe instalacji uziemiających stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
Symulacje komputerowe z wykorzystaniem tych modeli pozwolą opracować warunki brzegowe dla
proponowanej metody. Wyniki symulacji będą zweryfikowane eksperymentalnie w wybranych stacjach.
Słowa kluczowe: Stacje elektroenergetyczne, instalacje uziemiające, ochrona przeciwporażeniowa.
Wymagania: Ukończony kierunek Elektrotechnika lub Energetyka. Wiedza z zakresu ochrony
przeciwporażeniowej. Posługiwanie się programami komputerowymi typu FEMM.

Osiągnięcia naukowe
1) Czapp S., Borowski K.: Evaluation of applicability of classic methods of a fault loop impedance
measurement to circuits with residual current devices, ActaEnergetica, 2016, nr 3 (28), s. 45-52.
2) Czapp S., Dobrzyński K., Klucznik J., Lubośny Z.: Induced sheath voltages in 110 kV power cables – case
study, Archives of Electrical Engineering, 2015, vol. 64, iss. 3, s. 361-370.
3) Klucznik J., Lubośny Z., Dobrzyński K., Czapp S.: Nonlinear secondary arc model use for evaluation of
single pole auto-reclosing effectiveness, COMPEL: The International Journal for Computation and
Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2015, vol. 34, iss. 3, pp. 647-656.
4) Czapp S., Guziński J.: The effect of the motor filters on earth fault current waveform in circuits with
variable speed drives, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, R. 89, nr 12, s. 17-20.
5) Czapp S., Borowski K.: Immunity of residual current devices to the impulse leakage current in circuits
with variable speed drives, Elektronika ir Elektrotechnika, 2013, vol. 19, nr 8, s. 15-18.
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Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymieniony
Możliwość włączenia doktoranta w prace badawczo-rozwojowe

dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz
Dyscyplina naukowa: automatyka i robotyka
Specjalność naukowa: systemy sterowania, struktury, metody i algorytmy sterowania
automatycznego, wspomagania decyzji, monitorowania i ochrony systemów infrastruktury
krytycznej i ich elementów, sterowanie wielkimi systemami, metody optymalizacji w
sterowaniu, modelowanie i estymacja w warunkach niepewności, nowoczesne podejścia do
problemów sterowania

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
Budynek główny WEiA, pok. 6, tel. 58 347 22 39
E-mail: kazimierz.duzinkiewicz@pg.gda.pl
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)

Słowa kluczowe: sterowanie automatyczne, wspomaganie decyzji, systemy infrastruktury
krytycznej, obiekty krytyczne bezpieczeństwa, elektrownie, systemy energetyczne, systemy
wodociągowe, systemy ściekowe, magazyny energii, struktury rozproszone, dekompozycja,
optymalizacja
Wymagania: znajomość podstawowych problemów inżynierii sterowania, znajomość
metodyki modelowania matematycznego, znajomość zasadniczych metod optymalizacji.

Osiągnięcia naukowe

1. Hirsch P., Duzinkiewicz K., Grochowski M., Piotrowski R.: Two-phase optimizing
approach to design assessments of long distance heat transportation for CHP systems,
APPLIED ENERGY. -, nr. 182 (2016), s.164-176

2. Hirsch P., Piotrowski R., Duzinkiewicz K., Grochowski M.: Supervisory Control System
for Adaptive Phase and Work Cycle Management of Sequencing Wastewater Treatment
Plant, Studies in Informatics and Control. -Vol. 25, nr. 2 (2016), s.153-162

3. Nowak T., Duzinkiewicz K., Piotrowski R.: Numerical solution analysis of fractional point
kinetics and heat exchange in nuclear reactor, NUCLEAR ENGINEERING AND
DESIGN. -Vol. 281, (2015), s.121-130

4. Błaszkiewicz K., Piotrowski R., Duzinkiewicz K.: A Model-Based Improved Control of
Dissolved Oxygen Concentration in Sequencing Wastewater Batch Reactor, Studies in
Informatics and Control. -Vol. 23, nr. 4 (2014), s.323-332

5. Nowak T., Duzinkiewicz K., Piotrowski R.: Fractional neutron point kinetics equations for
nuclear reactor dynamics – Numerical solution investigations, ANNALS OF NUCLEAR
ENERGY. -Vol. 73, (2014), s.317-329
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Promotor ośmiu otwartych przewodów doktorskich z tematyki scharakteryzowanej
powyżej.
Możliwość uzgodnienia szczegółowego zakresu tematycznego pracy doktorskiej, wyboru
promotora pomocniczego i innych aspektów doktoratu.

Dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: automatyka napędu elektrycznego, energoelektronika
Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. EM, pok. 219, tel. 58 347 29 60
E-mail: jaroslaw.guzinski@pg.gda.pl

Tematyka oferowanych prac doktorskich
1. Sterowanie bezczujnikowe wielofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym
Charakterystyka tematu: Zapewnienie wysokiej sprawności napędów elektrycznych z wielofazowym silnikiem
indukcyjnym (np. 5-fazowym) 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. Zakres tematu obejmuje również
niezawodność silników wielofazowych, działanie przy uszkodzeniach faz stojana, wykrywanie uszkodzeń
mechanicznych, wykrywanie uszkodzeń wirnika.
Słowa kluczowe: Silnik indukcyjny 5-fazowy, sterowanie wektorowe, sterowanie multiskalarne, napędy
bezczujnikowe, diagnostyka napędów elektrycznych.
Wymagania: znajomość podstawowa zagadnień napędu elektrycznego, energoelektroniki, podstaw
programowania w języku C, techniki mikroprocesorowej.

2. Modelowanie 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. Na podstawie opracowanych modeli symulacyjnych
można zbudować prototyp fizyczny silnika i eksperymentalnie sprawdzić poprawność modeli.
Słowa kluczowe: silnik indukcyjny 5 fazowy, model matematyczny, projektowanie maszyn elektrycznych,
budowa silnika 5-fazowego indukcyjnego.
Wymagania: znajomość podstawowa zagadnień napędu elektrycznego, energoelektroniki, podstaw
programowania w języku C, techniki mikroprocesorowej, projektowania maszyn elektrycznych.

3. 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 trzech 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, układów FPGA.

Osiągnięcia naukowe
1.
2.
3.

Abu-Rub H., Iqbal A., Guzinski J.: "High Performance Control of AC Drives with Matlab / Simulink
Models". John Wiley & Sons (2012).
Guziński J.: "Sensorless Direct Torque Control of Induction Motor Drive with LC Filter". 15th
International Power Electronics and Motion Conference and Exposition EPE-PEMC 2012 ECCE
Europe. 4-6 September 2012. Novi Sad, Serbia.
Guzinski J., Abu-Rub H., "Speed sensorless induction motor drive with predictive current controller,"
IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 2, February 2013, pp. 699-709.

4.
5.

Guzinski J., Abu-Rub H., Strankowski P.: "Variable Speed AC Drives with Inverter Output Filters,"
John Wiley & Sons (2015).
Morawiec M., Strankowski P., Lewicki A., Guzinski J.: "Sensorless control of five-phase induction
machine supplied by the VSI with output filter", 10th International Conference on Compatibility, Power
Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG 2016), 29 June – 1 July 2016, Bydgoszcz.

Informacje dodatkowe
Opiekun dwóch doktorantów z otwartymi przewodami doktorskimi
Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione
Możliwość włączenia doktoranta do projektów badawczych

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: elektrotechnika teoretyczna, aparaty elektryczne,
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
Budynek im. Prof. K. Kopeckiego, pok. 118, 58 347 1835
E-mail: kazimierz.jakubiuk@pg.gda.pl

Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
Proponowana tematyka naukowa prac doktorskich obejmuje różnorodne zagadnienia dotyczące pola
elektromagnetycznego, pól sprzężonych (elektromagnetycznego, termicznego i odkształceń),
modelowania numerycznego zjawisk, problemów optymalizacyjnych pola elektromagnetycznego,
badania silnego i słabego pola elektromagnetycznego, w tym również zastosowań praktycznych.
Badania mogą koncentrować się na modelowaniu numerycznym zjawisk, badaniach
eksperymentalnych, konstrukcji układów do wytwarzania układów generujących pola
elektromagnetyczne o określonych właściwościach, w tym również do zastosowań praktycznych.
Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, pola sprzężone, modelowanie numeryczne zjawisk
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu teorii pola elektromagnetycznego, umiejętność modelowania
matematycznego i numerycznego zjawisk.

Osiągnięcia naukowe
1.

2.

3.

5.

6.

7.

Wołoszyn M., Jakubiuk K., Flis M.: Analiza rozkładu pola
magnetycznego w kadłubie okrętu z cewkami układu
demagnetyzacyjnego.
Wołoszyn M., Jakubiuk K., Flis M.: Analysis of the influence
of ferromagnetic contaminations in plastics on the
measurements of disturbances of magnetic field of the
Earth.
Wołoszyn M., Jakubiuk K., Flis M.: Analysis of resistive and
inductive heating of railway turnouts.

Electrical Engineering, Poznań
University
of
Technology
Academic Journals, 2015
SPETO XXXVIII Międzynarodowa
Konferencja
Z
Podstaw
Elektrotechniki
i
Teorii
Obwodów, 2015
XVIII International Symposium
on Theoretical Electrical
Engineering, Kołobrzeg, 2015
Jakubiuk K., Wołoszyn M., Chomnicki M., Łubkowski J.: Przegląd
Elektrotechniczny,
Kompensacja zaburzeń magnetycznych wywołanych przez nr 4/2015
czujniki różnicowego systemu pomiarowego
Jakubiuk K., Wołoszyn M., Chomnicki M., Łubkowski J.: Przegląd
Elektrotechniczny,
Zaburzenia pola magnetycznego wywołane przez nr 4/2015
zanieczyszczenia magnetyczne tworzyw sztucznych.
Wołoszyn M., Jakubiuk K., Flis M.: Analysis of resistive and Przegląd
Elektrotechniczny,
inductive heating of railway turnouts.
nr 4/2016

Informacje dodatkowe


Możliwość uzgodnień szczegółowego zakresu tematycznego, wyboru promotora pomocniczego i innych
aspektów doktoratu.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
Dyscypliny: elektrotechnika/elektroenergetyka, gospodarka elektroenergetyczna;
energetyka/ekonomika energetyki
Katedra Elektroenergetyki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. im. K. Kopeckiego, pok. 308, tel. 58 347 21 76
E-mail: wkamrat@pg.gda.pl

Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
Proponowana tematyka naukowa prac doktorskich obejmuje różnorodne zagadnienia związane
z efektywnością wytwarzania i racjonalizacją użytkowania energii, programowaniem i planowaniem
systemów zaopatrzenia w energię, wykorzystaniem technik IT jako narzędzi wspomagających
zarządzanie infrastrukturą sieciową w elektroenergetyce, a w szczególności z problematyką oceny
efektywności inwestowania w energetyce. W szczególności dotyczy to zagadnień takich, jak: metody
wielokryterialnej analizy decyzyjnej w zakresie programowania i planowania systemów zaopatrzenia
w energię, metody oceny efektywności inwestowania w energetyce, informatyczne narzędzia
wspomagania zarządzania infrastrukturą sieciową w elektroenergetyce .
Słowa kluczowe: elektroenergetyka, inwestycje, ekonomika energii, energetyka gazowa, ciepłownictwo,
planowanie energetyczne.
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki/elektroenergetyki, umiejętność wykonywania analiz
techniczno – ekonomicznych i modelowania procesów podejmowania decyzji w zakresie inwestowania w
sektorze energii.

Osiągnięcia naukowe
1) Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej t. III- Raport Energia elektryczna dla pokoleń pod redakcja
M. BARTOSIKA ( współautorzy : Waldemar KAMRAT, Marian KAŹMIERKOWSKI, Włodzimierz
LEWANDOWSKI, Maciej PAWLIK, Tadeusz PERYT, Tadeusz SKOCZKOWSKI, Andrzej STRUPCZEWSKI
,Adam SZELĄG; COSiW SEP, 2016, ISBN 978-83-61163-64-0
2) Wytwarzanie energii elektrycznej – diagnoza i terapia (współautorzy: Marek BARTOSIK, Waldemar
KAMRAT, Marian KAŹMIERKOWSKI, Włodzimierz LEWANDOWSKI, Maciej PAWLIK, Tadeusz PERYT,
Tadeusz SKOCZKOWSKI, Andrzej STRUPCZEWSKI, Adam SZELĄG, Przegląd Elektrotechniczny nr
10/2016
3) Przesył energii elektrycznej – potrzeby ,progi i bariery (współautorzy: Marek BARTOSIK, Waldemar
KAMRAT, Marian KAŹMIERKOWSKI, Włodzimierz LEWANDOWSKI, Maciej PAWLIK, Tadeusz PERYT,
Tadeusz SKOCZKOWSKI, Andrzej STRUPCZEWSKI, Adam SZELĄG, Przegląd Elektrotechniczny nr
11/2016
4) Kamrat W.: The investment proces in the power supply industry. Rynek Energii, nr 2, 2012
(Philadelphia Index )
5) Kamrat W.: Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności
inwestowania w elektroenergetyce. Rynek Energii, nr 3, 2012 (Philadelphia Index )
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Promotor czterech zakończonych przewodów doktorskich, w tym jeden na uczelni poza Politechniką
Gdańską
Możliwość realizacji doktoratu we ścisłej współpracy z gospodarką
Możliwość uzgodnień szczegółowego zakresu tematycznego, wyboru promotora pomocniczego i innych
aspektów doktoratu.

Dr hab. inż. Dariusz Karkosiński
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: maszyny elektryczne, elektrotechnika przemysłowa
Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. EM, pok. 319, tel. 58 347 12 86
E-mail: dariusz.karkosinski@pg.edu.pl
Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa zgodna z PN-EN (IEC) 61850 w sieciach
rozproszonych źródeł i zasobników energii
Charakterystyka tematu:
Zdecentralizowane wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej jest wdrażane na świecie zarówno w
ramach inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grids), jak i mikro-sieci (ang. Microgrids).
Prawidłowe funkcjonowanie takich sieci wymaga automatyki zabezpieczeniowej opartej na kompatybilnej i
wydajnej infrastrukturze komunikacyjnej na poziomie zakładów energetycznych i operatorów przesyłowych,
zautomatyzowanych sieci dystrybucyjnych i odbiorców indywidualnych. Przedłużające się prace nad
standaryzacją w tym zakresie opóźniają wytwarzanie komponentów sieci inteligentnych. Tymczasem w
niektórych krajach normę IEC 61850 traktuje się jako dotyczącą właśnie sieci inteligentnych. Norma IEC 61850
przewiduje komunikację opartą na technologii Ethernet. W sieci Ethernet nie mogą występować zamknięte
pętle przesyłu pakietów. Stosuje się zatem protokoły do rekonfiguracji topologii po awarii realizowanych przez
aktywne urządzenia sieciowe. Protokoły te jednak nie zawsze gwarantują odpowiednio krótki czas odzyskiwania
komunikacji. Zerowy czas rekonfiguracji zapewnia natomiast protokół HSR wprowadzony przez drugie wydanie
normy. Temat obejmuje opracowanie metod oceny niezawodności komunikacji wg IEC 61850, w inteligentnych
stacjach elektroenergetycznych, w szczególności w odniesieniu do rozproszonych źródeł i zasobników energii.
Słowa kluczowe: Automatyka zabezpieczeniowa, Sieci komunikacyjne
Wymagania: znajomość zasad konfigurowania automatyki zabezpieczeniowej.



Osiągnięcia naukowe

1) Karkosiński D., Jamroz K., Pacholczyk M., Kustra W.: PUBLICZNE ŚRODKI TRANSPORTOWE A SAMOCHÓD
ELEKTRYCZNY W OBSŁUDZEPODRÓŻY MIEJSKICH W METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ. KONFERENCJA NAUKOWOTECHNICZNA NOT :Transport elektromobilny w obsłudze podróży miejskich w ObszarzeMetropolitalnym
Gdańsk-Gdynia-Sopot/ Gdańsk, 2017, s.94-101
2) Pacholczyk M., Karkosiński D.: Wind resource assessment and energy yield prediction for the small wind
turbine on the Szubieniczne Hill// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej, nr 51 (2016), s.135-138
3) Karwowski K, Mizan M., Karkosiński D.: MONITORING OF CURRENT COLLECTORS ON THE RAILWAY LINE,
Taylor & Francis Online 2016
4) Karkosiński D.: Drgania i hałaśliwość silników asynchronicznych -weryfikacja nowych hipotez// Automatyka
Elektryka Zakłócenia. - Vol. 5., nr 3(17) (2014), s.32-54
6) Mizan M., Karwowski K., Karkosiński D.: Monitoring odbieraków prądu w warunkach eksploatacyjnych na
linii kolejowej. Przegląd Elektrotechniczny. -, nr 12 (2013), s.154-160

Informacje dodatkowe

Dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: automatyka, elektronika przemysłowa, trakcja elektryczna, transport
Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. EM, pok. 105, tel. 58 347 11 58
E-mail: krzysztof.karwowski@pg.gda.pl

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.

Osiągnięcia naukowe
1) Karwowski K., Mizan M., Karkosiński D.: Monitoring of current collectors on the railway line. Transport
(2016) DOI 10.3846/16484142.2016.1144222
2) Judek S., Karwowski K., Mizan M., Wilk A.: Modelowanie współpracy odbieraka prądu z siecią
trakcyjną. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11 (2015), s.248-253
3) Wilk A., Karwowski K., Judek S., Mizan M.: A new approach to determination of the two-mass model
parameters of railway current collector. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 10 (2015), s.212-218
4) Judek S., Karwowski K.: Contactless electrical energy transfer system via magnetically coupled air coils.
Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013. ISBN 978-83-7348-501-3
5) Mizan M., Karwowski K., Karkosiński D.: Monitoring odbieraków prądu w warunkach eksploatacyjnych
na linii kolejowej. Przegląd Elektrotechniczny nr 12 (2013)
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Promotor 6 doktorów (1 rozprawa wyróżniona, 2 rozprawy nagrodzone konkursach)
Możliwość uzgodnień szczegółowego zakresu tematycznego i innych aspektów doktoratu.

Prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk
Dyscyplina: automatyka, mechanika
Specjalności: materiały funkcjonalne, dynamika konstrukcji
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
E-mail: marek.krawczuk@pg.gda.pl

Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
Proponowana tematyka naukowa prac doktorskich obejmuje różnorodne zagadnienia dotyczące
wykorzystania materiałów funkcjonalnych w technice oraz metod detekcji uszkodzeń w
konstrukcjach elektro-mechanicznych. W szczególności tematy związane z aktywną redukcja drgań,
pozyskiwaniem energii elektrycznej za pomocą materiałów piezoelektrycznych oraz wykorzystaniem
nie klasycznych metod detekcji uszkodzeń w urządzeniach elektromechanicznych.
Słowa kluczowe: materiały funkcjonalne, energy harvesting, diagnostyka techniczna,
Wymagania: podstawowa wiedza dotycząca materiałów funkcjonalnych, przetwarzania sygnałów oraz
programowania.

Osiągnięcia naukowe
1. Zak, A.; Krawczuk, M.; Palacz, M.: Periodic Properties of 1D FE Discrete Models in High Frequency
Dynamics MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2016.
2. Zak, A.; Krawczuk, M.; Skarbek, L.; et al. Numerical analysis of elastic wave propagation in
unbounded structures. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 2014.
3. Radzienski, Maciej; Dolinski, Lukasz; Krawczuk, Marek; et al. Damage localisation in a stiffened
plate structure using a propagating wave. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL
PROCESSING 2013.
4. Majewska, K.; Krawczuk, M.; Skarbek, L.; et al. Intelligent Material Actuators and Their
Applications for Structural Dynamic Control. STRUCTURAL HEALTH MONITORING 2013.
5. Mieloszyk, M.; Krawczuk, M.; Zak, A.; et al. An adaptive wing for a small-aircraft application with
a configuration of fibre Bragg grating sensors . SMART MATERIALS & TRUCTURES 2010.
6. Doliński Ł., Krawczuk M., Palacz M., Żak A.: Detection of damages in a riveted plate, W: 3rd Polish
Congress of Mechanics (PCM) / 21st International Conference on Computer Methods in
Mechanics (CMM), 2016, Taylor& Francis Group,.
Informacje dodatkowe




Promotor pięciu zakończonych przewodów doktorskich.
Według Web of Science autor 96 prac, indeks Hirsha 24, liczba cytacji 1857.
Możliwość uzgodnień szczegółowego zakresu tematycznego, wyboru promotora pomocniczego i innych
aspektów doktoratu.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, prof. zw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: automatyka, elektronika przemysłowa, napęd elektryczny, energoelektronika
Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. EM, pok. 205, tel. 58 347 23 48, kom. 605068292
E-mail: zbikrzem@pg.gdapl

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.
3.

Układy sterowania przekształtnikami opatymi na tranzystorach z węglika krzemu
Charakterystyka tematu: Tranzystory z węglika krzemu (SiC) przełączają się w krótszym czasie niż
stosowane dotychczas tranzystory IGBT, przy czym straty na przełączanie sa niższe. Otwiera to drogę drogę
do nowych rozwiązań układowych przekształtników energoelektronicznych wymagających zastosowania
nowych algorytmów sterowania. Prace badawcze będą obejmowały analizę teoretyczną i badania
eksperymentalne wybranych układów przekształtnikowych z tranzystorami SiC.
Słowa kluczowe: tranzystor SiC, przekształtnik.
Wymagania: Szeroka wiedza z zakresu elektrotechiniki, elektroniki i techniki mikroprocesorowej. Kandydat
powinien mieć ukończony kierunek Elektrotechnika.

Osiągnięcia naukowe
1) Krzemiński Z.: Sensorless Control of Polyphase Induction Machines, Advanced Control of Electrical
Drives and Power Electronic Converters, ed. Kabziński Jacek Cham: Springer International Publishing
AG, 2017, s.3-26
2) Adamowicz M., Krzemiński Z., Morawiec M., Strankowski P., Guziński J.: Sterowanie multiskalarne
pięciofazową maszyną indukcyjną, Przegląd Elektrotechniczny, iss. 5 (2016), s.108-115
3) Morawiec M., Lewicki A., Krzemiński Z.: Power Electronic Transformer For Smart Grid Application,
Smart Grid and Renewable Energy (SGRE), 2015, s.1-6

4) Krzemiński Z., Wachowiak D.: Obserwatory prędkości dla bezczujnikowego sterowania maszynami
prądu przemiennego, Przegląd Elektrotechniczny, nr. 6 (2014), s.91-96
5) Krzemiński Z.: Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej z zastosowaniem obserwatorów
prędkości, Przegląd Elektrotechniczny, nr 4b (2012), s.134-139
6) Krzemiński Z.: Multiscalar Model Based Control Systems for AC Machines. In: The Industrial Electronics
Handbook: Power Electronics and Motor Drives. - [second edition]. CRC Press Taylor & Francis Group.
2011.
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Promotor piętnastu zakończonych przewodów doktorskich
Możliwość przyjęcia dwóch doktorantów
Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione
Możliwość włączenia doktoranta w prace badawczo-rozwojowe
Możliwość realizowania doktoratu wdrożeniowego (NOWOŚĆ)

dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki prof. nadzw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: energoelektronika, napęd elektryczny
Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. EM, pok. 217, tel. 58 341 11 76
E-mail: arkadiusz.lewicki@pg.gda.pl

Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich


Modulacja szerokości impulsów w wielopoziomowym falowniku napięcia
Charakterystyka tematu:
W falownikach wielopoziomowych konieczne jest stosowanie algorytmów sterowania, które umożliwią
poprawne formownie wektora napięcia wyjściowego oraz zapewnią (najczęściej) równomierny rozkład
napięcia na kondensatorach obwodu pośredniczącego. Zarówno poprawne formowanie napięcia jak
i sterowanie napięciami obwodu pośredniczącego można uzyskać poprzez odpowiedni dobór wektorów
aktywnych i pasywnych oraz czasów ich aktywacji w algorytmach wektorowej modulacji szerokości
impulsów. W falownikach wielopoziomowych konieczne jest również zachowanie odpowiedniej kolejności,
w jakiej przełączane będą tranzystory, w celu ograniczenia wartości du/dt oraz strat komutacyjnych.
Celem badań jest opracowanie nowej strategii modulacji dla falowników wielopoziomowych oraz
przygotowanie odpowiednich algorytmów kompensacji wpływu czasów martwych.
Słowa kluczowe: falowniki wielopoziomowe wektorowa modulacja szerokości impulsów, sterowanie
napięciami obwodu pośredniczącego, redukcja strat komutacyjnych, kompensacja wpływu czasów
martwych
Wymagania: opanowanie problematyki sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi. Kandydat
powinien mieć ukończony kierunek Elektrotechnika.



Formowanie napięć wyjściowych w wielopoziomowych wielofazowych falownikach napięcia
Charakterystyka tematu:
Podczas formowania napięcia podstawowej harmonicznej w falownikach wielofazowych jednocześnie
generowane są napięcia wyższych harmonicznych. Harmoniczne te mogą być wykorzystane do zwiększenia
momentu generowane w silnikach z quasi-trapezoidalnym rozkładem strumienia lub do niezależnego
sterowania kilkoma maszynami o sinusoidalnym rozkładzie pola, zasilanymi z tego samego falownika.
W falownikach wielofazowych konieczne jest więc zastosowanie algorytmu modulacji, który umożliwi
niezależne formowanie podstawowej i wyższych harmonicznych napięcia wyjściowego.
Jednym z problemów, które należy rozwiązać w przypadku modulacji szerokości impulsów dla
falowników wielopoziomowych jest sterowanie rozkładem napięcia na kondensatorach obwodu
pośredniczącego.
Celem badań jest opracowanie algorytmu wektorowej modulacji szerokości impulsów, która umożliwi
niezależne sterowanie harmonicznymi generowanego napięcia wyjściowego oraz umożliwi sterowanie
napięciami na kondensatorach falownika.
Słowa kluczowe: falowniki wielopoziomowe, falowniki wielofazowe, wektorowa modulacja szerokości
impulsów,
Wymagania: opanowanie problematyki sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi. Kandydat
powinien mieć ukończony kierunek Elektrotechnika.



Sterowanie
silnikiem
pięciofazowym
energoelektronicznych przekształtnika

w

przypadku

uszkodzenia

łączników

Charakterystyka tematu:
Jedną z zalet silników wielofazowych jest możliwość generowania momentu napędowego w przypadku
uszkodzenia jednej z gałęzi zasilającego go przekształtnika. Daje to możliwość kontynuacji pracy napędu w
przypadku awarii falownika.
Celem badań jest opracowanie algorytmów wykrywania awarii falownika oraz sterowania maszyną
wielofazową w przypadku, gdy nie ma możliwości załączania jednego lub kilku tranzystorów falownika.
Słowa kluczowe: falowniki fazowe, wektorowa modulacja szerokości impulsów, sterowanie napędem
pięciofazowym
Wymagania: opanowanie problematyki sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi i napędem
elektrycznym. Kandydat powinien mieć ukończony kierunek Elektrotechnika.


Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione

Osiągnięcia naukowe






Lewicki A., Morawiec, Control strategy for the multilevel cascaded H-bridge converter, 8th
International Conference on Compatibility and Power Electronics (CPE), 2013
Lewicki A., DC-link voltage balancing in cascaded H-Bridge converters, Archives of Electrical
Engineering, VOL. 63(3), pp. 439-455 (2014),
Lewicki A. Dead-time effect compensation based on additional phase current measurements, IEEE
Transactions on Industrial Electronics, vol.62, no.7, pp.4078-4085, (2015)
Lewicki A., Guziński J., Strankowski P., Wektorowa modulacja szerokości impulsów w pięciofazowych
falownikach napięcia, Sterowanie W Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE) 2015
M. Morawiec, P. Strankowski, A.Lewicki, J. Guzinski , Sensorless control of five-phase induction
machine supplied by the VSI with output filter, 10th International Conference on Compatibility, Power
Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), 2016

Arkadiusz LEWICKI Ph. D., D. Sc., Eng. Assoc. Prof. at GUT
Discipline: Electrical Engineering
Specialization: Power Electronics, Electric Drives
Department of Controlled Electric Drives
Faculty of Electrical and Control Engineering
Gdansk University of Technology
room EM217, phone. +48 58 341 11 76
E-mail: arkadiusz.lewicki@pg.gda.pl

Proposed dissertation topics


Pulse Width Modulation (PWM) for Multilevel Voltage Source Inverters
Topic description:
Multilevel (ML) inverters have to be controlled using modulation strategies that allow to properly
generate output voltage vector and make it possible to control DC-link voltages. These two targets can be
achieved by appropriate choice of active and zero voltage vectors and the choice of their duration in
Space-Vector Pulse Width Modulation strategy. In ML inverters, there is also necessary to maintain
appropriate switching sequence to reduce dv/dt and to reduce switching losses.
The aim of the research is to develop a new PWM strategy for multi-level Voltage Source Inverters
(VSI) and to prepare the dead-time effect compensation algorithm.
Keywords: Multilevel inverters, SVM, DC-link voltage control, efficiency, dead-time effect compensation
Requirements: knowledge of control methods of power electronic converters, graduate in electrical
engineering



Generating the output voltage vectors in Multilevel Multiphase Voltage Source Inverters
Topic description:
The output voltage of a multiphase Voltage Source Inverter (VSI) contain both fundamental and higher
harmonics. The additional harmonics may be used to increase the torque generated in the AC motor with
quasi-trapezoidal flux distribution or to independent control of motors with sinusoidal flux distribution. For
this reason the Pulse Width Modulation (PWM) strategy for multiphase VSI should enable an independent
generation of the output voltage harmonics.
The main challenge in the development of PWM strategy for multilevel (ML) VSI is the necessity of
control of DC-link voltages. The aim of the research is to develop a PWM strategy for multiphase ML VSI,
which makes it possible to independent control of output voltage harmonics and to control the DC-link
voltages.
Keywords: multilevel inverter, multiphase inverter, Space Vector Modulation
Requirements: knowledge of the control methods of power electronic converters, graduate in electrical
engineering



The control of five-phase induction motor in the case of the inverter transistor failure
Topic description:
One of the advantages of multi-phase motor is the ability to generate the torque in the case of failure
in one of inverter legs. This gives the opportunity to continue the drive work in the case of inverter failure.
The aim of the research is to prepare algorithms for inverter failure detection and to prepare an
appropriate strategy for motor controlling, which enables to continue the work of the drive.
Keywords: multiphase inverter, Space Vector Modulation, control of a five-phase motor
Requirements: knowledge of the control methods of power electronic converters, graduate in electrical
engineering

Scientific achievements






Lewicki A., Morawiec, Control strategy for the multilevel cascaded H-bridge converter, 8th International
Conference on Compatibility and Power Electronics (CPE), 2013
Lewicki A., DC-link voltage balancing in cascaded H-Bridge converters, Archives of Electrical Engineering,
VOL. 63(3), pp. 439-455 (2014),
Lewicki A. Dead-time effect compensation based on additional phase current measurements, IEEE
Transactions on Industrial Electronics, vol.62, no.7, pp.4078-4085, (2015)
Lewicki A., Guziński J., Strankowski P., Wektorowa modulacja szerokości impulsów w pięciofazowych
falownikach napięcia, Sterowanie W Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE) 2015 (in polish)
M. Morawiec, P. Strankowski, A.Lewicki, J. Guzinski , Sensorless control of five-phase induction machine
supplied by the VSI with output filter, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics
and Power Engineering (CPE-POWERENG), 2016

Additional information


Ability to supervise other than the above-mentioned topic

Dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. nadzw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: miernictwo elektryczne, metrologia
Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
pok. E-26, tel. 58 347 26 43
E-mail: maciej.luszczek@pg.edu.pl
Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
Zastosowanie grafenowego tranzystora polowego (GFET) w czujnikach
Charakterystyka tematu:
Grafen zbudowany jest tylko z jednej warstwy atomów węgla. Ogromne zainteresowanie grafenem w
dużej mierze związane jest z możliwością zastosowania tego materiału do budowy różnego typu
sensorów charakteryzujących się doskonałymi parametrami. Bardzo duża ruchliwość nośników
ładunku oraz specyficzna pasmowa struktura elektronowa grafenu sprawiają, iż wydaje się on być
bardzo obiecującym materiałem, szczególnie do zastosowań w układach pomiarowych
wykorzystujących czujniki o architekturze tranzystorów polowych z kanałem grafenowym (GFET).
Praca obejmować będzie oraz pomiar charakterystyk GFET.
Słowa kluczowe: grafen, GFET, czujniki, metrologia.
Wymagania: Kandydat powinien mieć ukończony kierunek Elektrotechnika lub Automatyka i
Robotyka.
Osiągnięcia naukowe
1. M. Łuszczek, Structural properties of hypothetical CeBa2Cu3O7 compound from LSDA+DMFT
calculations, 2016, Materials Science-Poland, 34(3), pp.617-626. (JCR)
2. M.Łuszczek, D.Świsulski, Zastosowanie grafenu w czujnikach elektronicznych, 2016, Wiadomości
Elektrotechniczne, Nr 10, str. 21-24.
3. M. Łuszczek, D. Świsulski, Recent advances in graphene application for electronic sensing, 2015,
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 47, str. 115118.
4. M. Łuszczek, M. Turzyński, D. Świsulski, Modelling of Graphene Field-Effect Transistor for
electronic sensing applications, 2015, Przegląd Elektrotechniczny, R. 91, Nr 10, pp. 170-172.
5. Łuszczek M., Świsulski D., Recent advances in graphene application for electronic sensing, Zeszyty
1. Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, Nr 47, s.115-118.
6. Łuszczek M.: Charge distribution and hyperfine interactions in GdBa2Cu3O7 high-temperature
2. superconductor from first principles, Superconductivity: Theory, Materials and Applications: (Ed.)
V. Rem Romanovskii, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2012, pp.491-502.
7. Łuszczek M.: Electronic structure of PrBa2Cu3O7 after high-pressure compression from first
principles, Physica C: Superconductivity and its Applications, 2011, 471 (1-2), pp.29 –34. (JCR)
8. Łuszczek M.: Electronic structure of TbBa2Cu3O7, Physica Status Solidi B, 2010, 247 (1), pp.104108. (JCR)
Informacje dodatkowe
- Możliwość przyjęcia dwóch doktorantów
- Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione

Dr hab. inż. Marcin Morawiec
Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
Budynek EM, ul. Sobieskiego 7, pok. 218, tel. 58 347 11 76
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalność: automatyka napędu elektrycznego, energoelektronika, automatyka
E-mail: marcin.morawiec@pg.gda.pl

Tematyka prac doktorskich
1. Bezczujnikowe sterowanie oraz estymacja parametrów maszyn wielofazowych zasilanych
przekształtnikowo
Słowa kluczowe: falownik napięcia lub prądu, maszyna indukcyjna klatkowa, sterowanie
bezczujnikowe, estymacja parametrów
Charakterystyka tematu
Maszyny wielofazowe to takie, w których liczba faz jest większa od trzech. W zaawansowanym
układzie regulacji konieczna jest informacja o położeniu wirnika lub o wartości prędkości kątowej.
W układach bezczujnikowych prędkość kątowa wirnika jest odtwarzana za pomocą specjalnych
struktur estymatorów. Dodatkowo parametry znamionowe maszyny (parametry obwodu
zastępczego) podczas pracy ciągłej ulegają zmianom. W celu osiągnięcia dużej precyzji sterowania
należy estymować wybrane parametry. Założenia te można zrealizować stosując zaawansowane
algorytmy sterowania oparte na strukturach adaptacyjnych, neuronowych oraz algorytmach
genetycznych.
Informacje dodatkowe
Możliwa realizacja tematu poprzez współpracę z dużymi firmami z Poznania oraz Gdańska, jak
również ośrodkiem zagranicznym w Tuluzie.
2. Bezczujnikowe układy napędowe pomp ropy naftowej
Słowa kluczowe: falownik napięcia, maszyna indukcyjna klatkowa, sterowanie bezczujnikowe
Charakterystyka tematu
Pompy ropy naftowej współpracują z silnikami indukcyjnymi specjalnej konstrukcji i są zasilane
przekształtnikowo długim kablem. W układzie napędowym pomiędzy zaciskami falownika
napięcia, a silnikiem pompy znajduje się filtr sinusoidalny, transformator podwyższający napięcie
oraz długi kabel. Taka struktura układu napędowego wymaga opracowania odpowiedniego
sterowania silnikiem pompy, które zapewni dużą sprawność. W napędzie tego typu podłączenie
czujnika prędkości staje się niemożliwe, dlatego w układzie regulacji należy zastosować
odpowiedni obserwator.
Informacje dodatkowe
Możliwa realizacja tematu z firmą z Gdańska oraz w Arabii Saudyjskiej.

3. Bezczujnikowe sterowanie maszyną pierścieniową zasilaną z przekształtnika prądu
Słowa kluczowe: falownik prądu, maszyna pierścieniowa, sterowanie bezczujnikowe
Charakterystyka tematu
Przekształtniki prądu były wykorzystywane w latach 80’ dwudziestego wieku do zasilania maszyn
prądu przemiennego. Obecnie układy te są mniej popularne ze względu na konkurencyjne
rozwiązanie bazujące na falownikach napięcia. Gabaryty przekształtnika prądu wzrastają wraz
z mocą maszyny, a sterowanie jest bardziej skomplikowane niż w przypadku zasilania
z przekształtnika napięcia. Właściwości napędów z falownikami prądu charakteryzują się prawie
sinusoidalnym napięciem i prądem stojana lub wirnika. Maszynę pierścieniową można zasilać od
strony stojana z sieci trójfazowej natomiast od strony wirnika z przekształtnika prądu. Rozwiązanie
takie można zastosować w połączeniu z elektrowniami wiatrowymi. Czujnik prędkości kątowej
wirnika można zastąpić strukturą obserwatora prędkości. Zaawansowane algorytmy sterowania
mogą opierać się na strukturach adaptacyjnych-backstepping, neuronowych jak i genetycznych.
Tematykę można rozszerzyć o dowolny temat związany z napędami elektrycznymi,
wysokosprawnymi układami energoelektronicznymi oraz automatyką napędu elektrycznego.

Osiągnięcia naukowe
1.
2.

3.
4.
5.

Morawiec M.: Z type Observer Backstepping For Induction Machines. IEEE Transactions on
Industrial Electronics, Vol. 62, Issue: 4, pp. 2090 - 2102, 2015.
Morawiec M.: The adaptive backstepping voltage control of permanent magnet synchronous
motor supplied by current source inverter. IEEE Transactions on Industrial Informatics, TII 2012,
Issue: 2, Vol. 9.
Morawiec M., Strankowski P., Lewicki A., Guziński J.: Sensorless control system of five-phase
induction machine supplied by the VSI with output filter. CPE POWERENG 2016.
Morawiec M., Lewicki A., Krzemiński Z.: Power Electronic Transformer For Smart Grid
Application. Smart Grid and Renewable Energy (SGRE) 2015.
Morawiec M.: Synteza bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną
z falownika prądu, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Monografie Nr 154, Politechnika
Gdańska 2016, ISSN 978-83-7348-662-1.

Wymagania ogólne



Znajomość podstawowych zagadnień napędu elektrycznego, energoelektroniki, teorii
sterowania, programowania w języku C oraz techniki mikroprocesorowej;
Doktorant może realizować tematykę pracy w innym ośrodku naukowym w Polsce bądź
zagranicą;

Przewidywany zakres pracy doktorskiej





Analiza rozwiązań istniejących w literaturze oraz badania symulacyjne – 1 rok
Propozycja algorytmów sterowania – 1-2 rok;
Budowa i uruchomienie oraz oprogramowanie stanowiska laboratoryjnego – 2-3 rok;
Testy eksperymentalne wraz z przygotowaniem manuskryptu pracy doktorskiej 3-4 rok;

Przewidywany czas realizacji doktoratu to 4 lata podczas którego doktorant może podjąć działania
w zakresie:







Współpracy z ośrodkami badawczymi krajowymi jak i zagranicznymi oraz z firmami
znajdującymi się na terenie Polski jak i zagranicą;
Uczestnictwa w programie Erasmus oraz innych aktualnych programach krajowych
i międzynarodowych. Informacje o aktualnych programach znajdują się na stronie Działu
Spraw Naukowych PG: http://pg.edu.pl/dsn;
Udziału w konferencjach naukowych;
Realizacji projektów badawczych dla młodych naukowców lub projektów badawczych
realizowanych w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego PG;

Marcin Morawiec Ph. D., D. Sc., Eng.
Discipline: Electrical Engineering
Specialization: Power Electronics, Automatic Control of Electric Drives
Department of Controlled Electric Drives Faculty of Electrical and Control Engineering
Gdansk University of Technology
room EM218, Sobieskiego 7 Street, phone: +48 58 341 11 76
E-mail: marcin.morawiec@pg.gda.pl

Proposed thesis topics
1. Sensorless control and estimation of multiphase machine parameters
Keywords: voltage source inverter or current source inverter, squirrel-cage induction
machine, sensorless control, parameters estimation
Topic description
The angular speed should be estimated in precision advanced control system of
multiphase induction machine. In the sensorless control system the rotor angular speed is
estimated by the special speed observer structure. Additionally, the nominal parameters
of a machine are changed while the continuous machine works. In order to obtain enough
precision of the control system these parameters should be estimated. These
assumptions can be realized by using the advanced control algorithm which are based on
an adaptive, neural or genetics structures.
2. Sensorless oil pumps electrical drive systems
Keywords: voltage source inverter, induction machine, sensorless control
Topic description:
The oil pump electrical machines are supplied by the voltage source inverter by using the
long cable connection. Between the voltage source inverter stator connectors and the
pump motor there are the sinusoidal filter, transformer voltage booster and long cable.
Such a structure of electrical drive system requires the development of suitable control
system. In such a drive system configuration the speed sensor connection is not possible
or very difficult. The special structure of a speed observer and control system structure
should be used.
3. Sensorless control of the ring machine supplied by current source converter
Keywords: current source inverter, ring machine, sensorless control system
Topic description:
The current source converter were used in the 80s of the twentieth century to supply the
AC machines. At present, these systems are less popular because of the competitive

solution based on voltage source inverters. The dimensions of the current source
converter increase with the power of the machine, and the control is more complicated
than with the supply of a voltage source converter. Properties of drives with current
inverters are characterized by almost sinusoidal voltage and current of the stator or rotor.
The ring machine can be fed from the stator side of the three-phase grid and from the
rotor side by the current source converter. This solution can be used in conjunction with
the wind turbines. The rotor angular speed sensor can be replaced by a speed observer
structure. Advanced control algorithms can be based on adaptive-backstepping, neural,
and genetic structures.
The proposed topics can be extended to any topic related to electric drives, highefficiency power electronics and the control of electric drive systems.

Scientifics achievements
1. Morawiec M.: Z type Observer Backstepping For Induction Machines. IEEE Transactions on
Industrial Electronics, Vol. 62, Issue: 4, pp. 2090 - 2102, 2015.
2. Morawiec M.: The adaptive backstepping voltage control of permanent magnet
synchronous motor supplied by current source inverter. IEEE Transactions on Industrial
Informatics, TII 2012, Issue: 2, Vol.
3. Morawiec M., Strankowski P., Lewicki A., Guziński J.: Sensorless control system of fivephase induction machine supplied by the VSI with output filter. CPE POWERENG 2016.
4. Morawiec M., Lewicki A., Krzemiński Z.: Power Electronic Transformer For Smart Grid
Application. Smart Grid and Renewable Energy (SGRE) 2015.
5. Morawiec M.: Synthesis of sensorless control of induction machine supplied by current
source inverter, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Monografie Nr 154, Politechnika
Gdańska 2016, ISSN 978-83-7348-662-1.

Requirements
knowledge of the machine control system methods, control system of power electronic
converters, graduate in electrical engineering.

Prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: energoelektronika, cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Laboratorium LINTE^2
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. Laboratorium LINTE^2, pok. 105, tel. 58 347 16 75
E-mail: janusz.nieznanski@pg.gda.pl

Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
Proponowana tematyka naukowa prac doktorskich obejmuje różnorodne zagadnienia dotyczące
wykorzystania urządzeń energoelektronicznych w systemach elektroenergetycznych. W badaniach
laboratoryjnych można wykorzystywać gotowe urządzenia wchodzące w skład Laboratorium LINTE^2
(układy FACTS, przemienniki częstotliwości, przekształtniki sprzęgające AC-DC-AC i DC-AC, kinetyczny
zasobnik energii, superkondensatorowy zasobnik energii, akumulatorowy zasobnik energii,
elektrownia słoneczna i in.) i/lub urządzenia prototypowe. Urządzenia prototypowe można
w wygodny sposób łączyć z etatowymi urządzeniami Laboratorium LINTE^2 w rozmaite konfiguracje
badawcze. Badania mogą koncentrować się na algorytmach sterowania wybranymi urządzeniami lub
dotyczyć sterowania i zarządzania grupami urządzeń (np. urządzenia wytwórcze + zasobniki energii,
mikrosieci prądu stałego i przemiennego i in.). Możliwe są także badania dotyczące nowych topologii
przekształtników energoelektronicznych.
Słowa kluczowe: sterowanie przekształtnikami energoelektronicznymi, zastosowania przekształtników
energoelektronicznych w systemach elektroenergetycznych, zasobniki energii elektrycznej, odnawialne źródła
energii.
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu energoelektroniki, umiejętność modelowania i symulacji układów
energoelektronicznych.

Osiągnięcia naukowe
1) Cichowski A., Śleszyński W., Nieznański J.: “Comprehensive compensation of grid current distortion by
shunt active power filters,” XII International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation,
ISNCC 2015, Łagów, Poland, June 15 – 18, 2015.
2) Cichowski A., Śleszyński W., Nieznański J., Szczepankowski P.: “Compensation of Dead Time Effects for
Shunt Active Power Filters,” IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2015, Spain,
Sevilla, March 17 – 19, 2015.
3) Cichowski A., Banach P., Śleszyński W., Nieznański J.: “Comprehensive distortion compensation of gridconnected inverter currents,” 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON
2014, USA, Dallas, Oct. 29 - November 1, 2014.
4) Szczepankowski P., Nieznański J.: Virtual Space Vector Pulse Width Modulation Algorithm for ThreeLevel NPC Converters Based on the Final Element Shape Functions. 39th Annual Conference of the
IEEE Industrial Electronics Society IECON 2013, Austria, Vienna, November 10-13 2013.
5) Szczepankowski P., Nieznański J., Śleszyński W.: A New Three-Dimensional Space Vector Modulation
for Multilevel Four-Leg Converters Based on the Shape Functions of Tetrahedral Element. 39th Annual
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2013, Austria, Vienna, November 10-13
2013.

Informacje dodatkowe



Promotor pięciu zakończonych przewodów doktorskich, w tym trzech z wyróżnieniem i jednego
międzynarodowego.
Możliwość uzgodnień szczegółowego zakresu tematycznego, wyboru promotora pomocniczego i innych
aspektów doktoratu.

Dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. nadzw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: mechatronika, inżynieria biomedyczna
Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. WN, pok. 106, tel. 58 347 23 17
E-mail: grzegorz.redlarski@pg.gda.pl

Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
1. Kompleksowe systemy sterowania platform mobilnych (inspekcyjnych, rehabilitacyjnych, etc.)
Charakterystyka tematu: Różnorodność rozwiązań i zastosowań platform mobilnych, a także podobieństwo
stosowanych metod i algorytmów wymagają każdorazowo zindywidualizowanego podejścia w zakresie
tematu rozprawy doktorskiej. Przykładowe badania mogą dotyczyć:
 Metod i algorytmów optymalizujących pracę robotów inspekcyjnych w studniach głębinowych,
 „Sposobów” sterowania pracą protez bionicznych lub platform rehabilitacyjnych.
Cechą wspólną ww. tematów jest potrzeba wykonania zarówno szeregu badań symulacyjnych jak testów
eksperymentalnych weryfikujących rozwiązanie. Badania symulacyjne będą wymagały sięgnięcia po szereg
metod: modelowania i optymalizacji, estymacji, identyfikacji i klasyfikacji sygnałów, oraz statystycznej
interpretacji wyników. Praca może być realizowana we współpracy z Engineering Optimization & Modeling
Center, School of Science and Engineering, Reykjavik University.
Słowa kluczowe: metody i algorytmy sterowania, systemy wieloagentowe
Wymagania: średnia ze studiów > 4,5. Dobra znajomość języka angielskiego i programowania
komputerowego. Kandydat powinien mieć ukończony kierunek studiów Elektrotechnika, Elektronika,
Mechanika, Automatyka i Robotyka, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna lub Fizyka.

Osiągnięcia naukowe
1) Redlarski G., Dąbkowski M., Pałkowski A: Generating optimal paths in dynamic environments using
River Formation Dynamics algorithm. Journal of Computational Science, 20 (2017), 8-16. (5-year IF =
1.553).
2) Redlarski G., Pałkowski A. & Krawczuk M.: Body surface area formulae: an alarming ambiguity.
Scientific Reports (Nature Publishing Group) 6, 27966; doi: 10.1038/srep27966 (2016),
http://www.nature.com/srep/about. (5-year IF = 5.525).
3) Pałkowski A., Redlarski G.: Basic Hand Gestures Classification Based on Surface Electromyography.
Computational and Mathematical Methods in Medicine, vol. 2016, Article ID 6481282, 7 pages, 2016.
doi:10.1155/2016/ 6481282. (IF = 0,956).
4) Koczkodaj W.W., Mikhailov L., Redlarski G., Szybowski J., Tamazian G., Soltys M., Wajch E., Yuen K.K.F.:
Important Facts and Observations about Pairwise Comparisons (the special issue edition).
Fundamental Informaticae 144 (2016) 291–307, DOI 10.3233/FI-2016-1336 IOS Press. (IF = 0.674).
5) Redlarski G., Pałkowski A., Dąbkowski M.: Using River Formation Dynamics Algorithm in Mobile Robot
Navigation. Solid State Phenomena. Volume: Mechatronic Systems and Materials IV (2013), pp. 138143. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland.
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Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
2. Badanie oddziaływań pól elektrycznych, magnetycznych oraz elektromagnetycznych na wybrane
organizmy żywe – w warunkach in vitro i/lub in vivo
Charakterystyka tematu: Zbadanie wpływu pól elektrycznych, magnetycznych, czy elektromagnetycznych
na organizmy żywe stanowi (m.in. zdaniem WHO) jedno z najistotniejszych wyzwań naukowych XXI wieku.
Propozycja tematu obejmuje przygotowanie – na bazie dostępnego w Katedrze profesjonalnego sprzętu –
stanowiska laboratoryjnego do badań określonych organizmów modelowych, np. szczury – badania
behawioru, nicienie z gatunku Caenorhabditis elegans – badanie wybranych zmian makroskopowych,
gatunki rośli – badania zmian rozwojowych, etc. Kolejny etap prac może stanowić próba oceny i/lub
zamodelowania obserwowanych zjawisk. Praca może być realizowana we współpracy z Engineering
Optimization & Modeling Center, School of Science and Engineering, Reykjavik University, jak również we
współpracy z ośrodkami krajowymi: Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie i/lub Wydziałem Lekarskimo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Słowa kluczowe: oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy, modelowanie zjawisk polowych,
analiza statystyczna wyników badań
Wymagania: średnia ze studiów > 4,0; podstawowa znajomość biologii oraz fizyki. Dobra znajomość języka
angielskiego i programowania komputerowego. Kandydat powinien mieć ukończony kierunek studiów
Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i Robotyka, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna lub Fizyka.

Osiągnięcia naukowe
6) Redlarski G., Lewczuk B.,Żak A., Koncicki A., Krawczuk M., Piechocki J., Jakubiuk K., Tojza P., Jaworski J.,
Ambroziak D., Skarbek Ł., Gradolewski D.: The influence of electromagnetic pollution on living
organisms – historical trends and forecasting changes. Review paper. BioMed Research International,
Volume 2015 (2015), Articles in Press: http://www.hindawi.com/journals/bmri/aip/234098/ (5-year IF
= 2.880).
7) Lewczuk B., Redlarski G., Żak A., Ziółkowska N., Przybylska-Gornowicz B., Krawczuk M.: Review Article
– Influence of Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields on the Circadian System: Current Stage of
Knowledge. BioMed Research International, Volume 2014 (2014), Article ID 169459, 13 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2014/169459 (5-year IF = 2.880).
8) Redlarski G., Gradolewski D., Pałkowski A.: A System for Sounds Classification. PLOS ONE, Vol. 9, iss.
11, November 13 (2014), pp. 1-12, DOI: 10.1371/journal.pone.0112673 (IF = 3.534).
9) Jaworski J., Redlarski G.: A compartment model of alveolar–capillary oxygen diffusion with ventilation–
perfusion gradient and dynamics of air transport through the respiratory tract. Computers in Biology
and Medicine, Issue 8, Vol. 51 (2014), 159-170 (IF = 1.475).
10) Piechocki J., Ambroziak D., Pałkowski A., Redlarski G.: Use of Modified Cuckoo Search algorithm in the
design process of integrated power systems for modern and energy self-sufficient farms. Applied
Energy. Vol. 114 (February 2014), 901-908 (5-year IF = 5.597).
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Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
3. Komputerowo wspomagana diagnostyka wybranych chorób układu sercowo-naczyniowego
Charakterystyka tematu: Według danych ogłaszanych przez WHO, choroby układu sercowo-naczyniowego
– na równi z rakiem – stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w krajach UE. Z tego względu działaniem
koniecznym jest m.in. poszukiwanie nowych metod analizy biosygnałów pochodzących z układu sercowonaczyniowego, które pozwolą na szybką oraz niezawodną diagnostykę wybranych schorzeń. Do osiągnięcia
tego celu przewiduje się zastosowanie nowoczesnych „narzędzi techniki”, które wielokrotnie wiodły do
ciekawych i obiecujących rezultatów. Dodatkowo z uwagi na interdyscyplinarność tematyki, przewiduje się
jej realizację we współpracy z Wydziałem Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Słowa kluczowe: diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego, metody sztucznej inteligencji, metody
czasowo-częstotliwościowej analiza biosygnałów
Wymagania: średnia ze studiów > 4,0; podstawowa znajomość biologii oraz fizyki. Dobra znajomość języka
angielskiego i programowania komputerowego. Chęć do poznania i stosowania szeregu metod, m.in..
Continuous Wavelet Transform, Discrete Wavelet Transform, Wavelet-Based Fracta Analysis, Swarm
Algorithms. Ponadto Kandydat powinien mieć ukończony kierunek studiów Elektrotechnika, Elektronika,
Automatyka i Robotyka, Informatyka, Mechanika, Inżynieria Biomedyczna lub Fizyka.

Osiągnięcia naukowe
1) Redlarski G., Lewczuk B.,Żak A., Koncicki A., Krawczuk M., Piechocki J., Jakubiuk K., Tojza P., Jaworski J.,
Ambroziak D., Skarbek Ł., Gradolewski D.: The influence of electromagnetic pollution on living
organisms – historical trends and forecasting changes. Review paper. BioMed Research International,
Volume 2015 (2015), Articles in Press: http://www.hindawi.com/journals/bmri/aip/234098/ (5-year IF
= 2.880).
2) Lewczuk B., Redlarski G., Żak A., Ziółkowska N., Przybylska-Gornowicz B., Krawczuk M.: Review Article
– Influence of Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields on the Circadian System: Current Stage of
Knowledge. BioMed Research International, Volume 2014 (2014), Article ID 169459, 13 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2014/169459 (5-year IF = 2.880).
3) Redlarski G., Gradolewski D., Pałkowski A.: A System for Sounds Classification. PLOS ONE, Vol. 9, iss.
11, November 13 (2014), pp. 1-12, DOI: 10.1371/journal.pone.0112673 (IF = 3.534).
4) Gradolewski D., Redlarski G.: Wavelet-based denoising method for real phonocardiography signal
recorded by mobile devices in noisy environment. Computers in Biology and Medicine, Issue 9, Vol. 52
(2014), 119-129 (IF = 1.475).
5) Piechocki J., Ambroziak D., Pałkowski A., Redlarski G.: Use of Modified Cuckoo Search algorithm in the
design process of integrated power systems for modern and energy self-sufficient farms. Applied
Energy. Vol. 114 (February 2014), 901-908 (5-year IF = 5.597).
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Tematyka oferowanych prac doktorskich
1. Ewolucyjne metody planowania ścieżek przejść obiektu ruchomego w środowisku
niestacjonarnym.
Charakterystyka tematu: Wyznaczanie optymalnej ścieżki przejścia jest istotnym problemem w
sterowaniu obiektami ruchomymi. Problem ten występuje podczas sterowania robotem mobilnym,
autonomicznym pojazdem nawodnym, statkiem w procesie unikania kolizji i planowania
pogodowym trasy rejsu, manipulatorem przenoszącym określony element. Określanie ścieżki
komplikuje się, gdy nie są dokładnie znane warunki i środowisko, w którym obiekt funkcjonuje.
Ścieżka przejścia musi omijać przeszkody występujące w środowisku: ograniczenia statyczne i
dynamiczne. Ze względu na to, że sterowanie obiektami musi być realizowane w czasie
rzeczywistym należy opracować metodę, która jest w stanie rozwiązać zadanie optymalizacji
ścieżki przejścia w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Uwzględniając specyfikę zadania i
efektywność algorytmów optymalizacji można stwierdzić, że skutecznym narzędziem
rozwiązywania tego zadania w czasie zbliżonym do rzeczywistego są algorytmy ewolucyjne.
Celem pracy jest opracowanie i przebadanie modyfikacji oraz wariantów algorytmów
ewolucyjnych zadania planowania ścieżki przejścia obiektu ruchomego w środowisku statycznym
i zmieniającym się dynamicznie pod kątem zwiększenia efektywności działania algorytmu.
Główne kierunki badań będą dotyczyć opracowania algorytmu pozwalającego na jego
implementację w układach rzeczywistych sterowania. Punktem wyjścia do badań algorytmów
będzie system vEP/N ++, rozwijany w Katedrze Automatyki w wersji pozwalającej na
uwzględnianie zmian prędkości obiektu ruchomego na poszczególnych odcinkach. Bazując na tym
systemie, proponuje się wprowadzanie modyfikacji oraz wariantów algorytmów. Analiza
efektywności działania algorytmów zostanie przeprowadzana w oparciu o symulacje
komputerowe. Do testów proponuje się problemy nawigacji morskiej.
Słowa kluczowe: planowanie ścieżek przejść obiektu ruchomego, algorytmy ewolucyjne,
sterowanie statkiem w sytuacji kolizyjnej, symulacja procesów rzeczywistych, modelowanie i
sterowanie ruchem obiektów, optymalizacja wielokryterialna.
Wymagania: podstawowa znajomość metod sztucznej inteligencji, optymalizacji i sterowania,
dobre opanowanie programowania w języku C++, zainteresowania tematyką morską. Kandydat
powinien mieć ukończony kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika lub pokrewny.
2. Sterowanie autonomicznym pojazdem nawodnym (np. jachtem) z wykorzystaniem metod
sztucznej inteligencji.
Charakterystyka tematu: Jednym z istotnych problemów związanych z badaniem i
przeszukiwaniem powierzchniowych obszarów wodnych jest jego eksploracja. Celem pracy

będzie opracowanie wielowarstwowego systemu sterowania autonomicznym pojazdem
nawodnym z wykorzystanie sztucznej inteligencji do celów eksploracji określonych obszarów
wodnych lub realizacji określonej misji. Metody badawcze będą dotyczyć precyzyjnego
sterowania pojazdem nawodnym po trajektorii w obecności zakłóceń środowiska morskiego.
Sterowanie pojazdów powinno być zrealizowane w oparciu o strukturę wielowarstwową: warstwę
nadrzędna, warstwę sterownia bezpośredniego. W ramach sterowania nadrzędna proponuje się
określenie ścieżki przejścia pojazdu z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych. Z kolei
zastosowanie sterowania rozmytego do utrzymania zadanej trajektorii pojazdów może pozwolić na
sterowanie w sytuacji występowania zakłóceń od środowiska morskiego. Dodatkowo zadaniami
systemu będzie utrzymanie zadanej pozycji, nadążanie za zadaną trajektorią przy jak
najmniejszym zużyciu energii. Obiektem sterowania będzie pojazd nawodny o określonej
dynamice, wyposażony w urządzenia pomiarowe nawigacyjne i elementy wykonawcze.
Słowa kluczowe: modelowanie i sterowanie pojazdem nawodnym, logika rozmyta, algorytmy
ewolucyjne, wielowarstwowa struktura sterowania.
Wymagania: podstawowa znajomość zagadnień modelowania i sterowania, metod sztucznej
inteligencji, zainteresowanie tematyką morską. Umiejętność oprogramowania w C++ i MatLab.
Kandydat powinien mieć ukończony kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika lub
pokrewny.
3. Zarządzanie mocą w systemie elektroenergetycznym statków z dynamicznym pozycjonowaniem.
Charakterystyka tematu: Statki z systemem DP znacznie upraszczają zadania i operacje
wykonywane na morzu, szczególnie przy wydobyciu roby naftowej. Funkcje, jakie realizują te
statki, są w stanie wyeliminować pracę holowników, a także charakteryzują się szybką
reaktywnością na zmiany warunków pogodowych lub parametrów pracy. Przynosi to
wszechstronność wykorzystania tego typu statków. Wadą systemów DP jest wysoki poziom
złożoności rozwiązań i tym samym wrażliwość na awarie poszczególnych urządzeń, wchodzących
w skład systemu DP. Za przykład może posłużyć zanik energii elektrycznej, brak napędu, a więc
awaria steru strumieniowego, awaria urządzeń sterujących czy układów automatyki i
pomiarowych. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa pracy i dyspozycyjności systemów DP,
nowoczesne rozwiązania rozbudowane są o dodatkowe urządzenia nadmiarowe. Dynamiczne
pozycjonowanie generuje również duże zapotrzebowanie na moc. W zależności od wielkości, typu
budowane statki mają zapotrzebowanie na moc rzędu kilkudziesięciu MW. Głównym odbiorcą
energii są stery strumieniowe, których moc mieści się w przedziale 10 – 50 MW. Celem pracy
będzie analiza systemu elektroenergetycznego statku DP, pod kątem bezpieczeństwa zasilania w
energię elektryczną, minimalizacji kosztów eksploatacji i produkcji energii, konfiguracji zespołów
prądotwórczych oraz systemu zarządzania mocą PMS (Power Menagment System), doboru
odbiorców energii elektrycznej. Praca będzie realizowana ze ścisłą współpracą z biurem
projektowym Stoczni Remontowej S.A.
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny statku, zarządzanie mocą, dynamiczne
pozycjonowanie, modelowanie i symulacja, optymalizacja wytwarzania energii elektrycznej na
statku.
Wymagania: podstawowa znajomość zagadnień wytwarzania, rozdziału i obioru energii
elektrycznej, dobre opanowanie analizy, modelowania i symulacji pracy systemu
energoelektronicznego, zainteresowanie tematyką morską. Kandydat powinien mieć ukończony
kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika lub pokrewny.
4. Wspomaganie projektowania sieci kablowych instalacji systemu elektroenergetycznego statku.

Charakterystyka tematu: Jednym z problemów w projektowaniu instalacji kablowych na statku
jest poszukiwanie optymalnego rozłożenia przewodów po względem aspektów ekonomicznych,
technicznych i bezpieczeństwa oraz wymagań towarzystw klasyfikacyjnych. Celem pracy będzie
stworzenie systemu wspomagania projektowania sieci kablowych na statkach w celu optymalizacji
doboru kabli i przewodów na obciążalność, przekrojów kabli ze względu na dopuszczalny spadek
napięcia, ułożenia, mocowania, przejścia kabli przez pokłady, grodzie i ścianki, przyłączanie i
łączenie kabli. W pracy do wspomagania decyzji proponuje się wykorzystanie systemów
eksperckich. Praca będzie realizowana ze ścisłą współpracą z biurem projektowym Stoczni
Remontowej S.A.

Słowa kluczowe: okrętowe instalacje elektryczne, przepisy towarzystw klasyfikacyjnych, systemy
wspomagania projektowania, systemy eksperckie.
Wymagania: podstawowa znajomość zagadnień instalacji elektrycznych, umiejętność tworzenia
systemów wspomagania projektowania w dowolnym języku programowania, zainteresowania
tematyką morską i stoczniową. Kandydat powinien ukończony kierunek: Automatyka i Robotyka,
Elektrotechnika lub pokrewny.
5. Regulator dynamicznego pozycjonowania (DP) statku.
Charakterystyka tematu: Celem pracy jest opracowanie i przebadanie pod względem dokładności
sterowania, regulatora dynamicznego pozycjonowania o strukturze przełączalnej, z
wykorzystaniem wybranych obserwatorów do estymacji położenia, kierunku i prędkości:
wzdłużnej, poprzecznej i kątowej statku DP oraz uwzględniając zakłócenia zewnętrzne
środowiska morskiego. W części eksperymentalnej badań celem będzie powiązanie opracowanego
regulatora z modelem symulacyjnym systemu DP, uzyskanym w wyniku wykorzystania nowych
technik modelowania numerycznego. W ramach pracy planowane są następujące zadania: dobór
obserwatorów w zależności od stanu środowiska oraz typu regulatora zastosowanego w
przełączalnej strukturze sterowania, opracowanie regulatora rozmytego Takagi-Sugeno systemu
DP, opracowanie regulatora predykcyjnego MPC systemu DP, zintegrowanie opracowanych
regulatorów z obserwatorami do szacowania zmiennych stanu i filtracji szybkozmiennych
zakłóceń falowych, opracowanie hybrydowego regulatora DP z przełączalną strukturą, badanie
właściwości układu sterowania w wybranych konfiguracjach regulatorów, implementacja
algorytmów sterowania do modelu symulacyjnego, weryfikacja hybrydowego regulatora dla
wybranych scenariuszy dynamicznego pozycjonowania statku.
Słowa kluczowe: dynamiczne pozycjonowanie, sterowanie predykcyjne i rozmyte, optymalizacja
sterowania statkiem DP, modelowanie i symulacja.
Wymagania: podstawowa znajomość zagadnień sterowania, dobre opanowanie analizy,
modelowania i symulacji procesów dynamicznych, zainteresowanie tematyką morską. Kandydat
powinien mieć ukończony kierunek: : Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika lub pokrewny.
6. Alokacji pędników na statku dynamicznie pozycjonowanych z zastosowaniem regulatora
predykcyjnego.
Charakterystyka tematu: Celem pracy jest opracowanie układu alokacji pędników z
zastosowaniem regulacji predykcyjnej MPC do optymalizacji ich pracy, z uwzględnieniem
modelu dynamiki pędników i ich ograniczeń. W części eksperymentalnej badań celem będzie
powiązanie opracowanego układu z modelem symulacyjnym systemu DP. W ramach pracy
planowane są następujące zadania: opracowanie modelu dynamiki pędników oraz ich ograniczeń,
opracowanie regulatora predykcyjnego MPC układu alokacji pędników, zintegrowanie
opracowanego układu alokacji pędników MPC z układem regulacji DP, badanie właściwości

układu alokacji pędników MPC i dobór jego parametrów, implementacja układu alokacji
pędników MPC do modelu symulacyjnego i fizycznego statku DP, weryfikacja układu regulacji
DP z układem alokacji pędników MPC dla wybranych scenariuszy dynamicznego
pozycjonowania.
Słowa kluczowe: dynamiczne pozycjonowanie, sterowanie predykcyjne, alokacja pędników,
dynamika statków, modelowanie i symulacja.
Wymagania: podstawowa znajomość zagadnień sterowania, dobre opanowanie analizy,
modelowania i symulacji procesów dynamicznych, zainteresowanie tematyką morską. Kandydat
powinien mieć ukończony kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika lub pokrewny.
Publikacje:
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Gdańskiej, 2013. 196 s, Monografia nr 18 AiR PAN.
Śmierzchalski R.; Automatyzacja systemu elektroenergetycznego statku, Wydawnictwo Gryf, Gdańsk
2004 s. 182, Monografia.
Śmierzchalski R., Kolendo P., Kuczkowski Ł., Jaworski B., Witkowska A.: The Niching Mechanism
in the Evolutionary Method of Path Planning, W : Artificial Intelligence and Soft Computing : 12th
International Conference, ICAISC 2013, Zakopane, Poland, June 2013. - Part II/ ed. eds. L.
Rutkowski; M. Korytkowski; R. Scherer; R. Tadeusiewicz; L. A. Zadeh; J.k M. Zurada. Zakopane:
Springer, 2013, s.101-112.
Śmierzchalski R., Kuczkowski Ł., Kolendo P., Jaworski B.: Distributed Evolutionary Algorithm for
Path Planning in Navigation Situation, TransNav - The International Journal on Marine Navigation
and Safety of Sea Transportation. -Vol. 7, nr. 2 (2013), s.293-300.
A. Witkowska, R. Śmierzchalski, Designing a ship course controller by applying the adaptive
backstepping method, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. - Vol. 22,
iss. 4, 2012, s. 985-997.
Śmierzchalski R., Kolendo P.: Ship Evolutionary Trajectory Planning Method with Application of
Polynomial Interpolation Activities in Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea
Transportation: CRC Press Balkema, 2015, s.161-166
Kuczkowski Ł., Śmierzchalski R.: Impact of Initial Population on Evolutionary Path Planning
Algorithm: Aktualne problemy automatyki i robotyki ed. Krzysztof Malinowski, Jerzy Józefczyk,
Jerzy Świątek Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2015, s.806-814
Informacje dodatkowe
 Promotor 5 zakończonych przewodów doktorskich.
 Możliwość przyjęcia dwóch doktorantów.
 Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione z dowolnej tematyki związanej z
automatyką i elektrotechniką okrętową oraz sterowaniem statkiem.
 Możliwość włączenia doktoranta w prace badawczo-rozwojowe.

Dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: miernictwo elektryczne, metrologia
Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
pok. E-31, tel. 58 347 13 97
E-mail: dariusz.swisulski@pg.gda.pl

Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
1. Metody równoczesnej akwizycji sygnałów napięciowych i częstotliwościowych
Charakterystyka tematu: Współczesne systemy pomiarowe wykorzystują pomiary wieloparametrowe,
których wyniki uzyskiwane są z wielu kanałów. Jako sygnał pośredni stosowany jest zarówno sygnał
napięciowy, jak i częstotliwościowy. W ramach rozprawy doktorskiej należy opracować metody
przetwarzania sygnału impulsowego modulowanego częstotliwościowo, umożliwiające odtworzenie
wartości wielkości mierzonej dla tych samych chwil czasu, w których próbkowane są sygnały w torach
napięciowych.
Słowa kluczowe: akwizycja sygnałów, sygnał impulsowy modulowany częstotliwościowo.
Wymagania: Kandydat powinien mieć ukończony kierunek Elektrotechnika lub Automatyka i robotyka.

Osiągnięcia naukowe
1) Hanus R., Zych M., Petryka L., Świsulski D.: Time Delay Estimation in Two-Phase Flow Investigation
Using the γ-Ray Attenuation Technique. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING. -Vol. 2014., nr.
ID 475735 (2014)
2) Pawłowski E., Świsulski D.: Metody symulacji przetwornika z impulsowym sygnałem wyjściowym
modulowanym częstotliwościowo// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 60., nr. 8 (2014), s. 599-602
3) Roskosz R., Świsulski D.: Mikroprocesorowy miernik impedancji pętli zwarciowej eliminujący wpływ
odkształcenia napięcia przez regulację argumentu obciążenia pomiarowego// Pomiary Automatyka
Kontrola. -Vol. 60., nr. 8 (2014), s. 564-567
4) Świsulski D., Czapp S.: Metrological analysis of an computerized system of protection against electric
shock in circuits with variable speed drives. Przegląd elektrotechniczny, R. 91, nr 8/2015, s. 58-61
5) Pawłowski E., Świsulski D.: Problems with microprocessor voltage-to-frequency and frequency-tovoltage converters implementation. Przegląd elektrotechniczny, R. 91, nr 8/2015, s. 46-49
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Promotor jednego zakończonego przewodu doktorskiego
Możliwość przyjęcia jednego doktoranta
Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione
Możliwość włączenia doktoranta w prace badawczo-rozwojowe

Dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: elektrotechnika, maszyny elektryczne i transformatory, trakcja elektryczna
Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
bud. ul. Sobieskiego 7, pok. 321, tel. 58 347 10 87
E-mail: andrzej.wilk@pg.gda.pl

Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich
1. Diagnostyka on-line uzwojeń transformatorów z wykorzystaniem modeli referencyjnych
Charakterystyka tematu: W nowoczesnej diagnostyce on-line uzwojeń transformatorów poszukuje
się metod i narzędzi pomiarowych umożliwiających analizę stanu badanego obiektu podczas jego
eksploatacji. Na podstawie wieloletnich badań uprawnione jest stwierdzenie, że możliwa jest
diagnostyka on-line stanu uzwojeń oparta na modelach referencyjnych transformatora. Zakres
tematyki obejmuje opracowanie obwodowego modelu transformatora trójfazowego w charakterze
modelu referencyjnego. Sformułowanie modelu matematycznego zakłada wykorzystanie metod
energetycznych stosowanych w zagadnieniach elektromechanicznego przetwarzania energii.
Proponuje się wyznaczenie parametrów obwodowych transformatora z wykorzystaniem
komercyjnego symulatora polowego (np. Opera3D, ANSYS). Weryfikacja opracowanych modeli
zakłada badania eksperymentalne. Weryfikacja metody zakłada eksperymentalną emulację
wybranych stanów uszkodzeń uzwojenia.
Słowa kluczowe: diagnostyka transformatora, uzwojenia, model referencyjny, symulacja polowa,
symulacja obwodowa.
Wymagania: podstawowa znajomość elektrodynamiki technicznej, podstawowa znajomość metod
analizy i symulacji komputerowej, wskazana znajomość programu MATLAB/Simulink. Kandydat
powinien mieć ukończony kierunek Elektrotechnika.
2. Diagnostyka on-line jednoramiennych odbieraków prądu
Charakterystyka tematu: Monitoring on-line (jednoramiennych) odbieraków prądu jest nowoczesnym
sposobem diagnostyki ich stanu technicznego w warunkach eksploatacji pojazdu. Rozwiązanie tego zagadnienia
jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo w transporcie szynowym i relatywnie duże koszty wynikające
z awarii odbieraka podczas normalnej eksploatacji. Oryginalne badania naukowe wykonane w Katedrze
Inżynierii Elektrycznej Transportu PG uprawniają do stwierdzenia, że możliwa jest diagnostyka on-line
odbieraków prądu w warunkach eksploatacji, czyli przy interakcji jednego lub kilku odbieraków z siecią
zasilającą. Zakres tematyki obejmuje opracowanie obwodowego elektromechanicznego modelu odbieraka o
odpowiedniej liczbie stopni swobody do celów diagnostycznych. W zakresie znajduje się także implementacja
opracowanego modelu dla potrzeb metody diagnostycznej. Sformułowanie modelu zakłada wykorzystanie
zasad elektromechanicznego przetwarzania energii. Proponuje się wyznaczenie niektórych parametrów
obwodowych z wykorzystaniem komercyjnego symulatora polowego (np. Inventor Multiphysics, ANSYS).
Weryfikacja opracowanego modelu zakłada statyczne i dynamiczne badania eksperymentalne odbieraka
(laboratoryjne i polowe).
Słowa kluczowe: trakcja elektryczna, diagnostyka odbieraków prądu, symulacja obwodowa, symulacja polowa.
Wymagania: podstawowa znajomość zasad dynamiki układów fizycznych, znajomość podstaw metod analizy i
symulacji komputerowej, wskazana znajomość programu MATLAB/Simulink.

3. Właściwości dynamiczne górnej sieci trakcyjnej – badanie i symulacja
Charakterystyka tematu: Właściwości dynamiczne sieci trakcyjnej mają istotny wpływ na jakość zasilania
pojazdu trakcyjnego, zwłaszcza przy dużych prędkościach. Analiza tego zagadnienia jest bardzo ważna ze
względu na bezpieczeństwo w transporcie szynowym i relatywnie duże koszty wynikające z awarii sieci podczas
normalnej eksploatacji. Model matematyczny sieci trakcyjnej jest narzędziem wspomagającym analizę modalną
sieci oraz diagnostykę odbieraków prądu. Zakres tematyki obejmuje opracowanie obwodowego
elektromechanicznego modelu sieci trakcyjnej na odcinku naprężania. W zakresie znajduje się także
implementacja opracowanego modelu dla potrzeb diagnostyki odbieraków prądu. Sformułowanie modelu
zakłada wykorzystanie zasad elektromechanicznego przetwarzania energii. Proponuje się wyznaczenie
niektórych parametrów obwodowych na drodze doświadczalnej oraz z wykorzystaniem komercyjnego
symulatora polowego (np. Inventor Multiphysics, ANSYS). Weryfikacja opracowanego modelu zakłada statyczne
i dynamiczne badania eksperymentalne sieci (laboratoryjne i polowe).
Słowa kluczowe: trakcja elektryczna, siec zasilająca, modelowanie, elementy skupione
Wymagania: podstawowa znajomość zasad dynamiki układów fizycznych, znajomość podstaw metod analizy i
symulacji komputerowej, wskazana znajomość programu MATLAB/Simulink.

Osiągnięcia naukowe
1) Koc W., Wilk A., Chrostowski P., Grulkowski S.: Tests on lateral resistance in railway track during operation of
tamping machine. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F Journal of Rail and Rapid
Transit, Vol. 225, Part F, No. 3, 2011.
2) Koc W., Wilk A., Chrostowski P., Grulkowski S.: Representation of mechanic hysteresis in a railway track using
the Preisach model. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid
Transit, Volume 227, Issue 3, May 2013.
3) Wilk A.: Implementacja modelu histerezy Preisacha ze sprzężeniem zwrotnym do symulacji histerezy
magnetycznej rdzenia transformatora zwijanego z blachy. Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, Nr 2b/2013,
2013.
4) Wilk A., Judek S., Karwowski K., Mizan M.: Modelowanie dynamiki odbieraka prądu pojazdu kolejowego do
celów diagnostycznych, Logistyka. Nr 4 (2015), s. 6566-6577.
5) Wilk A.: Repesentation of magnetic hysteresis in a circuit model of a single-phase transformer. COMPEL, The
International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 34, No.
3, 2015, pp. 778-791.
6) Adamczyk D., Wilk A., Michna M.: Model of the double-rotor induction motor in terms of electromechanical
differential. Archives of Electrical Engineering, Vol 65(258), No.4, 2016, pp.761-772.
7) Wilk A., Michna M.: Simulation of the remanence influence on the transient states in a single-phase
multiwinding transformer. Archives of Electrical Engineering, Vol. 66(1), 2017, pp.41-54.

Tematyka w języku angielskim
1. On-line winding faults diagnosis of three phase transformers based on reference models
Description of the subject: Modern on-line transformer diagnosis needs methods that can be used at
normal operating conditions. These modern methods are based on the transformer reference model.
Topics to solve this issue: development of a healthy multi-winding transformer model, development
of a faulty multi-winding transformer models. Electromechanical energy conversion method is
proposed to formulate a circuit mathematical transformer model. For determination of circuit
parameters of the transformer the FEM analysis are also proposed implemented in Opera3D or
ANSYS software. Model validation should be performed on experimental results. Emulation of some
faulty transformer conditions are also assumed.

Keywords: transformer diagnosis, winding faults, reference model, FEM simulation, circuit
simulation.
Requirements: basic knowledge of electrodynamics, basic knowledge of computer analysis methods,
basics of MATLAB/Simulink software.
2. On-line pantograph diagnostics based on accurate reference models.
Description of the subject: On-line monitoring of pantographs is modern approach in diagnostics of current
collectors at operating conditions. Development of on-line diagnostics methods is very important for safety in
electric traction and contributes to reduce costs due to failure of a pantograph. Results of scientific research
realized in faculty of Electrical and Control Engineering justify the statement that on-line diagnostics of current
collectors at operating conditions can be implemented taking into account not only single but two or more
pantographs that interact with catenary. The scope of PhD includes: development of electromechanical model
of the pantograph having three or four degrees of freedom, implementation of this model for on-line diagnosis
purposes. The model should be developed using of principles of electromechanical energy conversion. For
determination of parameters of the pantograph model the FEM implemented in Inventor Multiphysics and
ANSYS can be used. Verification of pantograph models should be realized by comparison of simulation and
experimental results. Validation of proposed on-line diagnostics should be realized by experimental faults
emulations.
Keywords: electric traction, diagnostics of current collectors, modelling, FEM simulations.

Requirements: basic knowledge of the dynamics of electromechanical systems, basic knowledge of
computer analysis methods.
3. Dynamic properties of overhead catenary system – modeling and analysis
Description of the subject: Dynamic properties of overhead catenary system have essential influence on the
quality of electric contact between catenary and pantograph especially at high speed trains. Analysis of these
dynamic properties is very important for safety in electric traction and contributes to reduce costs due to
failure of a catenary system. Mathematical model of overhead catenary system enables to perform modal
analysis and analysis interaction between catenary and pantograph. The scope of PhD includes: development
of electromechanical model of the overhead catenary system and implementation of this model for diagnosis
purposes. The model should be developed using of principles of electromechanical energy conversion. For
determination of parameters of the catenary model the FEM implemented in Inventor Multiphysics and ANSYS
can be used. Verification of catenary model should be realized by comparison of simulation and experimental
results. Validation of proposed on-line diagnostics should be realized by experimental faults emulations.
Keywords: electric traction, diagnosis of overhead catenary system, modelling, FEM simulations.

Requirements: basic knowledge of the dynamics of electromechanical systems, basic knowledge of
computer analysis methods.

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
pok. 111, tel. 58 347 24 35
E-mail: miroslaw.woloszyn@pg.gda.pl

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.

Osiągnięcia naukowe
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Wołoszyn M., Jakubiuk K., Flis M.: Analiza oporowego i indukcyjnego nagrzewania rozjazdów
kolejowych. Przegląd Elektrotechniczny. no 4, pp.52-56, 2016.
Szymanik B., Wołoszyn M.: Magnetic and Infrared Thermography Methods in Detection of
antipersonnel landmines. COMPEL Volume: 35 Issue: 4, 2016.
Wołoszyn M., Jakubiuk K., Flis M.: Analysis of the influence of ferromagnetic contaminations in
plastics on the measurements of disturbances of magnetic field of the Earth. Przegląd
Elektrotechniczny vol.2016, no 5, pp. 224-227.
Wołoszyn M., Jakubiuk K., Chomnicki M., Łubkowski J.: Magnetic disturbances caused by
magnetic contamination of plastics. Przegląd Elektrotechniczny. no 4, pp.44-47, 2015.
Wołoszyn M., Jakubiuk K., Chomnicki M., Łubkowski J.: Compensation of magnetic disturbances
caused by sensors in a differential magnetometric system. Przegląd Elektrotechniczny. no 4,
pp.6-9, 2015.
Jankowski P., Mindykowski J., Wołoszyn M.: Effect of power frequency on the stress state of
disc actuator. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, no. 45,
pp.639-647, 2014.
Jankowski P., Wołoszyn M.: Suitability study of hybrid model of electrodynamic actuator.
International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, no. 45, pp.649-657, 2014.

Informacje dodatkowe


Możliwość uzgodnień szczegółowego zakresu tematycznego, wyboru promotora pomocniczego i innych
aspektów doktoratu.

Dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG
Dyscyplina: elektrotechnika
Specjalności: inżynieria biomedyczna
Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
Budynek WN, ul. Własna Strzecha 18A, pokój 107, tel. 58 347 20 56
E-mail: arkadiusz.zak@pg.gda.pl
Modelowanie rozkładu pól elektromagnetycznych w organizmach żywych
Charakterystyka tematu: Ocena wpływu oddziaływań pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych
na organizmy żywe stanowi obecnie (m.in. zdaniem WHO) jedno z najistotniejszych, interdyscyplinarnych wyzwań
naukowych w XXI wieku. Z tego względu celem pracy jest modelowanie rozkładu pól w organizmach żywych z
uwzględnieniem ich budowy anatomicznej oraz struktury/budowy tkankowej. Praca może być realizowana we
współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i/lub
Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego modelowy – modelowanie przy wykorzystaniu
Metody Elementów Skończonych.
Słowa kluczowe: pole elektryczne, pole magnetyczne, pole elektromagnetyczne, metoda elementów skończonych,
modelowanie, organizmy żywe
Wymagania: średnia ze studiów co najmniej dobra, podstawowa znajomość problematyki związanej z tematyką
rozprawy (biologii oraz fizyki), dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność programowania, podstawowa
znajomość Metody Elementów Skończonych
Kandydat powinien być absolwentem kierunku studiów: Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i Robotyka,
Informatyka, Inżynieria Biomedyczna lub Fizyka.
Osiągnięcia naukowe
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

G. Redlarski, B. Lewczuk, A. Żak, A. Koncicki, M. Krawczuk, J. Piechocki, K. Jakubiuk, P. Tojza, J. Jaworski, D.
Ambroziak, Ł. Skarbek, D. Gradolewski: The Influence of Electromagnetic Pollution on Living Organisms:
Historical Trends and Forecasting Changes, BioMed Research International,
http://dx.doi.org/10.1155/2015/234098, 2015.
B. Lewczuk, G. Redlarski, A. Żak, N. Ziółkowska, B. Przybylska-Gornowicz, M. Krawczuk: Influence of Electric,
Magnetic, and Electromagnetic Fields on the Circadian System: Current Stage of Knowledge, BioMed
Research International, http://dx.doi.org/10.1155/2014/169459, 2014
A. Żak, M. Krawczuk: A Higher Order Shell Element for Wave Propagation in Isotropic Shell Structures, Shell
Structures: Theory and Applications, 473-475, 2013.
A. Żak, M. Krawczuk: Static and Dynamic Analysis of Isotropic Shell Structures by The Spectral Finite
Element Method, Journal of Physics: Conference Series, doi:10.1088/1742-6596/382/1/012054, 2012.
W. Ostachowicz, P. Kudela, M. Krawczuk, A. Zak: Guided Waves in Structures for SHM: The Time-Domain
Spectral Element Method, John Wiley & Sons, Ltd, 2011.
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Piezoelektryczne struktury periodyczne
Charakterystyka tematu: Elementy piezoelektryczne są powszechnie wykorzystywane jako elementy aktywne w
układach pozyskiwania energii z drgań. Połączenie cech układów piezoelektrycznych oraz układów periodycznych
pozwala zbadanie ich wzajemnego wpływu na efektywność procesu pozyskiwania energii w zależności od cech
układu piezoelektrycznego/periodycznego. Praca może mieć charakter zarówno eksperymentalny jak i modelowy
– modelowanie przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych.
Słowa kluczowe: zjawisko piezoelektryczne, pozyskiwanie energii, struktury periodyczne, metoda elementów
skończonych, modelowanie
Wymagania: średnia ze studiów co najmniej dobra, podstawowa znajomość problematyki związanej z tematem
rozprawy (piezoelektryczność), dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność programowania, podstawowa
znajomość Metody Elementów Skończonych
Kandydat powinien być absolwentem kierunku studiów: Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i Robotyka,
Informatyka, Matematyka Stosowana lub Fizyka.
Osiągnięcia naukowe
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A. Żak, M. Krawczuk, M. Palacz: Periodic Properties of 1D FE Discrete Models in High Frequency Dynamics,
Mathematical Problems in Engineering, http://dx.doi.org/10.1155/2016/9651430, 2016.
A. Żak, M. Krawczuk, M. Palacz: Numerical Analysis of Elastic Wave Propagation in Unbounded Structures,
Finite Elements in Analysis and Design, doi:10.1016/j.finel.2014.06.001, 2014.
K. Majewska, M. Krawczuk, Ł. Skarbek, A. Żak, W. Ostachowicz: Intelligent Material Actuators and Their
Applications for Structural Dynamic Control, Structural Health Monitoring 2013: A Roadmap to Intelligent
Structures: Proceedings of the 9th International Workshop on Structural Health Monitoring, September 10–
12, 2013.
A. Żak, M. Krawczuk: A Higher Order Shell Element for Wave Propagation in Isotropic Shell Structures, Shell
Structures: Theory and Applications, 473-475, 2013.
A. Żak, M. Krawczuk: Assessment of flexural beam behaviour theories used for dynamics and wave
propagation problems, Journal of Sound and Vibration, doi:10.1016/j.jsv.2012.07.034, 2012, 2012.
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Analiza drzewienia materiałów izolacyjnych
Charakterystyka tematu: Wyładowania niezupełne stanowią poważne zagrożenie dla bezpiecznej pracy stałych
materiałów izolacyjnych. Niekorzystnym efektem powstawania wyładowań niezupełnych jest stopniowa utrata
własności izolacyjnych prowadząca w skrajnych wypadkach do całkowitego przebicia izolacji i występowania zwarć
bądź awarii. Praca może mieć charakter zarówno eksperymentalny jak i modelowy – modelowanie przy
wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych.
Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, materiały dielektryczne, drzewienie, metoda elementów skończonych
Wymagania: średnia ze studiów co najmniej dobra, podstawowa znajomość problematyki związanej z tematem
rozprawy (drzewienie izolacji), dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność programowania, podstawowa
znajomość Metody Elementów Skończonych
Kandydat powinien być absolwentem kierunku studiów: Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i Robotyka,
Informatyka, Matematyka Stosowana lub Fizyka.
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Opiekun naukowy trzech doktorantów
Możliwość przyjęcia dwóch doktorantów
Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione
Możliwość włączenia doktoranta w prace badawczo-rozwojowe

Modelling of electromagnetic field distributions in living organisms
Discipline: electrical engineering
Specialisation: bio-medical engineering
Characteristics of the topic: Evaluation of the influences of electric, magnetic and electromagnetic fields on living
organisms is now (among others, according to WHO), one of the most important interdisciplinary scientific
challenges of the twenty-first century. Therefore, the objective of the thesis is modelling of field distributions in
living organisms, including their anatomical structures as well as tissue characteristics. The work can be carried out
in co-operation with the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and/or
the Faculty of Medicine, Medical University of Gdansk – modelling by the Finite Element Method.
Keywords: electric field, magnetic field, electromagnetic field, finite element method, modelling, living organisms
Requirements: university degree mark at least good, good basic knowledge of issues related to the topic (biology
and physics), good knowledge of English, programming skills, basic knowledge of the Finite Element Method
A candidate should be graduated from Electrical Engineering, Electronics, Automation and Robotics, Computer
Science, Biomedical Engineering or Physics.
Piezoelectric periodic structures
Discipline: electrical engineering
Specialisation: mechatronics
Characteristics of the topic: Piezoelectric elements are widely used as active components in systems generating
energy from vibrations. The combination of the characteristics of piezo as well as periodic systems can be
explored mutually as the influence on the efficiency of the process of energy harvesting depending on the
characteristics of the piezoelectric/periodic systems. The work can be both experimental and modelling modelling by the Finite Element Method.
Keywords: piezoelectric systems, energy harvesting, periodic structures, finite element method, modelling
Requirements: university degree mark at least good, good basic knowledge of issues related to the thesis topic
(piezoelectricity), good knowledge of English, programming skills, basic knowledge of the Finite Element Method
A candidate should be graduated from Electrical Engineering, Electronics, Automation and Robotics, Computer
Science, Applied Mathematics or Physics.
Analysis of treeing of dielectric materials
Discipline: electrical engineering
Specialisation: high-voltage engineering
Characteristics of the topic: Partial discharges present a serious threat to the safe operation of insulation dielectric
materials. The adverse effect of partial discharges is a gradual loss of insulating properties leading, in extreme
cases, to a complete insulation breakdown and short circuits or malfunction. The thesis can be both experimental
and modelling – modelling using the Finite Element Method.
Keywords: partial discharge, dielectric materials, treeing, finite element method
Requirements: average of study in at least a good basic knowledge of issues related to the topic of hearing
(treeing insulation), good knowledge of English, programming skills, basic knowledge of Finite Element Analysis
A candidate should be graduated from Electrical Engineering, Electronics, Automation and Robotics, Computer
Science, Applied Mathematics or Physics.

