Przewody doktorskie realizowane obecnie na Wydziale Elektrycznym w dyscyplinie Elektrotechnika
Lp. Doktorant

Temat rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Ograniczenie oscylacji momentu elektromagnetycznego trójfazowych
silników asynchronicznych podczas rozruchu
Metody i instrumentarium do pomiaru parametrów zaburzeń impulsowych i
załamań komutacyjnych w okrętowych systemach elektroenergetycznych
Wykorzystanie aktywnych kompensatorów udarów mocy czynnej w
sieciach okrętowych do poprawy bezpieczeństwa energetycznego statku
Zastosowanie równoległych energetycznych filtrów aktywnych z kontrolą
napięcia w linii zasilającej w systemach dystrybucyjnych
Analiza pracy silnika indukcyjnego małej mocy zasilanego napięciem
zawierającym subharmoniczne i interharmoniczne z wykorzystaniem
modelu polowego
Synteza elektrycznego systemu stabilizacji inercjalnej z uwzględnieniem
obciążeń nieliniowych i niestacjonarnych
Zastosowanie metod uczenia maszynowego do poprawy jakości
monitoringu parametrów inteligentnej sieci elektroenergetycznej
niskiego napięcia z wykorzystaniem energetycznych linii
przesyłowych
Modelowanie okrętowych systemów elektroenergetycznych
z uwzględnieniem fluktuacji częstotliwości napięcia w stanach quasiustalonych
Synteza regulatora napięcia w stacji elektroenergetycznej z
półprzewodnikowymi przełącznikami zaczepów transformatora z
wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Zarządzanie jakością napięcia w okrętowym systemie elektroenergetycznym
w stanach awaryjnych
Diagnostyka elektro-nawigacyjnego systemu dynamicznego
pozycjonowania statku z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
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Predykcyjne sterowanie równoległym filtrem aktywnym ze
sprzężeniem od prądu zasilającego
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Nieliniowy elektrotermiczny model transformatorów
impulsowych stosowanych w elektronicznych układach
zasilających
Modelowanie elementów składowych systemów fotowoltaicznych
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Modelownie tranzystorów IGBT z uwzględnieniem zjawisk
termicznych na potrzeby komputerowej analizy układów
elektronicznych w programie SPICE
Modelowanie tranzystorów ze wzmocnieniem prądowym z
węglika krzemu oraz układów z tymi przyrządami ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk termicznych
Elektrotermiczny model tranzystorów mocy SiC-JFET

