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 WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
 Prof. dr hab . inż .EUGENIUSZ KOZIEJ 15.11.1926

- 12.01.2015 
 Profesor Eugeniusz Koziej urodził się w Firlej u, woj . lubel

skie. Po 

uzyskaniu matury w roku 1947 rozpoczął studia wyższe na Wydziale Elek-trycznym Szkoły Inżynierskiej
 w Szczecinie (obecnie Politechnika Szcze-cińska). Już j ako student trzeciego roku studiów rozpoczął pracę naukowo

-dydaktyczną w charakterze asystenta w Katedrze Maszyn Elektrycznych.Tytuł inżyniera elektryka uzyskał w r
oku 1951. W roku 1952 przeniósł się na Politechnikę Warszawską, gdzie kont

y-nuował studia magisterskie, które ukończył w roku 1954. Pracuj ąc na
tej Uczelni, w Katedrze Maszyn Elektrycznych, dokto

ryzował się w roku1960 i habilitował
w roku 1966. Tytu

ł naukowy profesora nadzwyczaj n
e-go uzyskał w roku 1975, a profesora zwyczaj nego w roku 1987. Stażzawodowy odbył w roku 1957 w zakładach ELIN w Austrii oraz w roku

1960 
w zakładach

Dynamowerk Siemens w Berlinie Zachodnim. W latach 

1977-
1980 pracował w charakterze 

konstruktora w Zakładach Wytwórczych
Maszyn Elektrycznych 

i Transformatorów EMIT w Żychlinie. Przez wielelat pracował również w Instytucie Ele
ktrotechniki w Warszawie-Międzylesiu w charakterze adiunkta, a n

a
stępnie pro

fesora. 

W latach 1995-1998 pr
acował na Politechnice Lubelskiej , gdzie obj ąłfunkcj ę kierownika n

o
wo powstałej Katedry Maszyn Elektrycznych.

 Na Politechnice Warszawskiej , przez ponad 30 lat, pełnił funkcj e kierownicze, początkowo j ako kiero
w-nik Zakładu Elektrotechniki Ogólnej , największej 

wówczas j ednostki naukowo
-dydaktycznej na tej Uczelni. Następnie, po zmianie struktury organizacyj nej PW, pełnił funkcj e kierownika Zakładu Maszyn Elektryc

z-nych, zastępcy dyrektora Instytutu oraz dyrektora Instytutu Maszyn
Elektrycznych. Zawarł umowy o

 
współpracy z wieloma uczelniami zagranicznymi, m.in. Technische Universit�t Dre

s-den, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. W ramach międzynarodowej ak
tywności dydaktyczneji naukowej w roku 1984 i 1989 przebywał j ako

visiting professor na Uniwersytecie Technicznym w Helsin-kach, gdzie prowadził wykłady na stu
diach podyplomowych. W pracy naukowej zajmował się kompleksowym proj ektowaniem przetworników elektromech

anicznych, umożliwiaj ącym uwzględnienie wszystkich istotnych zj awisk
elektromagnetycznych, cieplnych, wentylacyj-nych i akustycznych. Szczególną uwagę kierował na modelowanie matematyczne i badanie zjawisk cieplno-

wentylacyjnych w maszynach elektrycznych. Z tej dziedziny po
wstała rozprawa doktorska i habilitacyj naoraz zostały wykonane proj ekty  obliczeniowe dla 

róż
nego rodzaju maszyn o szerokim zakresie mocy. Zainteresowaniami swoimi obj ął również maszyny specj alnego przeznaczenia, zwłaszcza elektryczne po-j azdów samochodowych, a ostatnio też silniki napędowe samochodów elektrycznych oraz ogniwa

 paliwowe do zasilania tych poj azdów.
 Prowadził wykłady z przedmiotów: „Elektrotechnika", „Elektronika", „Maszyny elektryczne", „Ko

n-struowanie maszyn elektrycznych", „Maszyny elektryczne poj azdów samochodowych"; realizował seminariadyplomowe i był
promoto

rem kilkudziesięciu prac dyplomowych.
 Profesor Eugeniusz Koziej był autorem lub współautorem 7 podręczników, 9 skryptów oraz ponad130 artykułów naukowych, referatów konferencj i naukowych –

 krajowych i zagra
nicznych, patentów, ekspe

r-

tyz itp. 

W zakresie ksz
tałcenia kadry naukowej wypromował 13 doktorów, z których wielu

zajmuje obecnie sta-nowiska profesorskie oraz pełni odpowiedzialne funkcj e w szkolnictwie wyższym. Był recenzentem 35 ro
z-
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praw 
doktorskich (w tym 2 w Niemczech), recenzował również 6 rozpraw hab

ilitacyjnych (w tym 1 w Niem-

czech). Za wyróżniaj ącą się działalność pedagogiczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz KrzyżemKawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również Medal Komisj i Edukacj i Narodowej oraz złote o
d-znaki :Zasłużony dla 

Politechniki Warszawskiej i Zasłużony dla Politechniki Szczecińskiej .
 Z działalności w dziedzinie naukowej i dydaktycznej oraz w zakresie autorstwa wyróżniaj ących się po

d-ręczników uzyskał 8 nagród ministra. Był także laureatem zespołowej nagrody dyrektora Instytutu Elektrotech-

niki w Warszawie 
za naj lepszą pracę naukową w roku 1988.

 Prowadził aktywną działalność w organizacj ach naukowych i technicznych.
W Polskim Towarzystwie 

Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) 
piastował z wyboru funkcj e w Zarządzie Głównym ni

e-

przerwanie przez 28 lat - 
od roku 1971. Przez wiele kadencj i pełnił funkcj ę sekretarza generalnego i wic

e-przewodniczącego. W roku 1993 został wybrany przewodniczącym Zarządu Głównego
Towarzystwa. W roku 1996, w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Zj azd Delegatów nadał mu godność Członka Honorowego i pono

w-nie wybrał na przewodniczącego Towarzystwa.
 W roku 1993 został wybrany na członka Komitetu Elektrotechniki Polskiej

Akademii Nauk (PAN). Na-leży zaznaczyć, że w Sekcj i Maszyn Elektrycznych i
 
Transformatorów tego Komitetu prof. E. Koziej dzi

a-łał 30 lat.
 W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich przez wiele lat brał udział w pracach Centralnego Kolegium Sek-cj i Przemysłu Elektrotechnicznego.

Przez 20 lat (1974-
1993) był członkiem Komisj i Normalizacyj nej Ma-

szyn Elektrycznych przy BOBRME Komel w Katowicach. Od roku 1988 był członkiem IEEE oraz Power Engineering Society (USA). W Polskiej Sekcj i IEEEpełnił funkcj ę członka Komisj i
Rewizyjnej. W roku 1996 został wybrany na członka Międzynarodowej Akademii

Nauk Elektrycznych (IAES). W roku 1997 był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Poj azdów Ekologicznych, a następniepo ukonstytuowaniu się władz tego Towarzystwa, został przewodniczącym Komisj i Rewizyjnej oraz prze-wodniczącym zespołu
problemowego ds. maszyn elektrycznych. Był członkiem komitetów naukowych wielu konferencj i. W Międzynarodowej Konferencj i UEES, którejgłównym organizatorem jest Politechnika Szczecińska, pełnił funkcj ę przewodniczącego Komitetu Programo-

wego. W roku 1997 przeszedł na emeryturę z zatrudnienia na podstawie mianowania na Politechnice War-szawskiej , j ednak pozostał bardzo aktywny naukowo
 
i zawodowo, tak w macierzystej Uczelni, j ak też w i

n-nych j ednostkach dydaktycznych i organizacj ach. Pozostawił po sobie wiele znaczących dzieł inżynierskich,wiele rozwiązanych problemów naukowych oraz zaskarbił wdzięczność rzesz swych studentów oraz współ�pracowników.
 Opracował:  Dr hab. inż . Woj ciech Urbański 

 

JUBILEUSZ 70-LECIA URODZIN  DR. HAB. INŻ. MIECZYSŁAWA RONKOWSKIEGO, PROFESORA PG
 

 

 

Dane osobowe, wykształcenie i miejsca pracy
 Profesor nadzwyczaj ny Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Mieczysław Ro

n-kowski obchodzi w bieżącym roku j ubileusz 70
-
lecia urodzin. Jubilat urodził się

7 kwietnia 1945 r. w Konarzynach (gmina Stara Kiszewa), pow
iecie koście

r-skim. Jego rodzicami byli Franciszek i Helena z Morawiaków. Oj ciec
- mistrz stolarski prowadził własny zakład stolarski, począwszy od 1936 r aż do emer

y-

tury. Mieczysław Ronkowski ukończył Szkołę Podstawową w Konarzynach
w 1959 

r., a Liceum Ogólnokształcące im.Józefa Wybickiego w Kościerzynie w1963 r. Maturę zdał w 1963 r. i w tym samym roku rozpoczął studia na Wydzi
a-le Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w Gdańsku.

 Jego wykładowcami byli profesorowie, docenci i wykładowcy, zapisani na trwale
 w historii polskiej elektro-techniki : Stefan Roszczyk, Zbigniew Muszalski,, Stanisław Szpor, Jerzy Dziedzic, Mieczysław Rodkiewicz,Jerzy Hryńczuk, Jan Piasecki, Kazimierz Kopecki, Jacek Marecki, Stefan Grudziecki, Tadeusz Lipski, Zb

i-

gniew Wojnarowski, Jer
zy Jaczewski, Zdzisław Manitius, Aloj zy Spychalski, Jerzy Kolka, Henryk Bitel, St

a-nisław Lebioda i inni. Studia ukończył w 1969
 
r. na specj alności Maszyny elektryczne, której kierownikiembył prof. Stefan Roszczyk. Praca nosiła tytuł : „

Uniwersalna maszyna elektryczna” a j ej promotorem był prof.
Stefan Roszczyk. 
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Po egzaminie dyplomowym w dniu 3 maja 1969 
r., prof. Stefan Roszczyk zaproponował Mieczysławowi Ro

n-kowskiemu asystenturę w kierowanej przez siebie Katedrze Maszyn i Napędu Elektrycznego na WydzialeElektrycznym Politechniki Gdańskiej .
 W roku 1975 Mieczysław Ronkowski odbył 2 miesięczne staże naukowe na Politechnice Charkowskiej i Pol

i-

technice Leningradzkiej. W dniu 14 września 1979 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną „
Komutacja silnika prądupulsuj ącego. Wybrane problemy”. Promotorem był doc. dr inż. Jerzy Kolka. Za pracę doktorską otrzymał

w 
1980 r. nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Po doktoraciezostał mianowany w 1979

 r. na stanowis
ko adiunkta w Zakładzie Maszyn i Napędu Elektrycznego InstytutuElektrotechniki Morskiej i Przemysłowej .
 

W latach 1981 -
1985 podj ął wykłady na Basrah University (Basrah, Irak), w ramach umowy o współpracymiędzy Politechniką Gdańską a Basrah University.

 

W 
roku 1995 Mieczysław Ronkowski opublikował monografię habilitacyj ną „

Circuit-oriented models of elec-

trical machines for simulation of converter systems”, a w dniu 28 listopada 1995 r., w wyniku kolokwium h
a-bilitacyj nego, uzyskał stopień naukowy doktora ha

bilitowanego nauk technicznych. W styczniu 1998 roku, 

w 
drodze konkursu został powołany na stanowisko profesora nadzwyczaj nego Politechniki Gdańskiej , które

zajmuje do chwili obecnej. Mieczysław Ronkowski na zaproszenie Academie de Toulouse w latach 1996 (
1 miesiąc), 1998 (1 miesiąc),1999 ( 1miesiąc), 2000 (1miesiąc), 2001(1miesiąc), 2002 (1

 miesiąc) i 2003 ( 1miesiąc) przebywał w uczelni
Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) - 

Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Ele
c-

tronique, 
d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications (ENSEEIHT) w Tuluzie (Francj a) w ch

a-

rakterze visiting professor
, początkowo na stanowisku profesora II klasy, a następnie profesora I klasy.

 Działalność naukowo
-badawcza Główny nurt działalności nauko

wo-
badawczej Mieczysława Ronkowskiego j est związany z szeroko rozumi

a-nymi zagadnieniami współpracy maszyn elektrycznych z układami przekształtnikowymi, a w szczególności
z modelowaniem obwodowym, metodami i algorytmami komputerowej analizy (symulacj ą) stanów pracy z

e-społu przekształtnik
- maszyna elektryczna, analizą zj awisk elektromagnetycznych maszyn oraz pracami pr

o-j ektowymi. Inspiracj ą do podj ęcia tej tematyki były Jego własne zainteresowania oraz zainteresowania środ
o-wiska naukowego, w którym pracuj e.

 W okresie, gdy podejmował pracę zawodową rozpoczęło się w Polsce stosowanie techniki półprzewodnikowej(tyrystorów) do budowy układów sterowania pracą maszyn elektrycznych. Sytuacj a ta stworzyła odmienne(generacj a napięć i prądów odkształconych) od klasycznych warunki zasilania i obciążenia maszyn. Uzasa
d-niaj ąc tym samym podj ęcie prac badawczych w zakresie rozpoznania wpływu napięć i prądów odkształconychna właściwości maszyn, szczególnie w okrętowych systemach elektroenergetycznych. W pierwszym okresietechniki półprzewodnikowe zaczęto stosować głównie w napędach okrętowych prądu stałego, stąd badania tekoncentrowały się na początku w tematyce związanej z maszynami prądu stałego.

 Po podj ęciu pracy na Politechnice Gdańskiej Mieczysław Ronkowski związał się z zespołem doc. JerzegoKolki, zajmuj ącego się badaniami silników prądu stałego zasilanych z prostowników tyrystorowych. Tematykabadań obejmowała głównie zagadnienia doboru struktury i konstrukcj i obwodu elektromagnetycznego maszy-

ny, adekwatnego dla wa
runków zasilania prądem odkształconym (pulsuj ącym), oraz zagadnienia poprawy j

a-kości komutacj i. Zaangażował się w obydwu tematach, z tym, że zagadnienia komutacj i maszyny stały się dlaniego priorytetowe, gdyż łączyły się z przygotowywaną pracą doktorską. Ponieważ zespół kładł duży naciskna utylitarny charakter badań, stąd ich rezultatem były głownie sprawozdania badawcze i opracowania proj e
k-towe. Finałem badań było opracowanie, na zlecenie przemysłu okrętowego, koncepcj i, proj ektu oraz wykon
a-nie badań prototypu silnika prądu pulsuj ącego do napędu wciągarki ładunkowej . Prototyp silnika zbudowanow ZOUE „ELMOR” w Gdańsku. Wykonane przeze Mieczysława Ronkowskiego badania teoretyczne (analiza

numeryczna) i eksperymentalne zjawisk elektromagnetycznych procesu k
omutacj i pulsuj ącego prądu twornikazostały przedstawione w Jego pracy doktorskiej , podsumowuj ącej ówczesny stan wiedzy w tematyce zaga

d-nień komutacj i silników prądu stałego, sterowanych układami przekształtnikowymi.
 W tym samy okresie na zlecenie przemysłu obronnego Mieczysław Ronkowski uczestniczył również w opr

a-cowaniu koncepcj i, proj ektu i badaniach prototypu silnika prądu stałego do napędu poj azdu podwodnego„BŁOTNIAK”. Prototyp silnika zbudowano w ZOUE „ELMOR” w Gdańsku. Prace wykonywał zespół kier
o-

wa
ny przez prof. Stefana Roszczyka. Szczególne problemy konstrukcyj ne stwarzał tu zarówno wiruj ący two

r-nik j ak i magneśnica, a także narzucone ograniczenia gabarytów i masy maszyny. Rozwiązaniem tych probl
e-mów koordynował bardzo doświadczony konstruktor dr inż. Stanisław Lebioda. Ponieważ zespół kładł główny
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nacisk na utylitarny charakter prac, stąd ich rezultatem były głównie sprawozdania badawcze i opracowania
projektowe. Prace badawcze nad zagadnieniami komutacj i silników prądu stałego Mieczysław Ronkowski

 
kontynuował podoktoracie, poszerzaj ąc ich tematykę o zagadnienia zj awisk fizycznych zestyku ślizgowego maszyn elektryc

z-nych, którą realizował w zespole kierowanym przez prof. Zbigniewa Muszalskiego. Owocem tych prac było,
m. in., opracowanie programu komputerowego globalnej symulacj i komputerowej procesu komutacj i prądupulsuj ącego, w czasie Jego pobytu na Basrah University w Iraku. Podsumowanie rezultatów badań prezent

o-wano, m.in., na konferencj ach za granicą (Int. Conf. „Modelling & Simulation” w Karlsr
uhe, 1987), na sym-pozj ach poświęconych symulacj i procesów dynamicznych (org. PTETiS Oddział w Warszawie i Wydz. Ele

k-tryczny Pol. Warszawskiej ), a także na XXVII Sympozj um Maszyn Elektrycznych „Komutacj a i zj awiska f
i-zyczne w zestyku ślizgowym maszyn elektrycznych” (Gdańsk-Sopot, 1991). Organizatorem XXVII Sympo-zj um, pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN, był Instytut Elektrotechniki Morskiej i PrzemysłowejPol. Gdańskiej (obecnie Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych)

- 
wiodący ośrodek kraj

owy w badaniach komutacj i i zj awisk fizycznych w zestyku ślizgowym, którym kierował prof. Zbigniew Muszalski.Mieczysław Ronkowski pełnił funkcj ę sekretarza komitetu organizacyj nego XXVII Sympozj um SME 1991.
 

Pod koniec lat 80-
tych Mieczysław Ronkowski nawiązał ścisłą współpracę z zespołem badawczym zajmuj ą�cym się zagadnieniami modelowania i metodami komputerowej analizy/symulacj i systemów energoelektr

o-nicznych w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. Zespołem kierował prof. dr hab. inż. Romu-

alda Szczęsny (wtedy dr inż.).
 Wówczas, w związku z poj awieniem się komputerów osobistych niezbędne okazały się nowe modele łączn i-ków, przekształtników, maszyn elektrycznych i innych elementów systemu energoelektronicznego, a także

nowe metody i programy symul
acj i odpowiadaj ące rosnącemu bardzo szybko zapotrzebowaniu, zarówno dlacelów badawczych, dydaktycznych j ak i proj ektowych. Badania te prowadzono częściowo w ramach badańwłasnych bądź proj ektów badawczych MEN oraz KBN. Począwszy od 1987, wyniki prac badawczych  po-święconych zagadnieniom modelowania zespołu przekształtnik

- maszyna elektryczna były publikowane przezMieczysława Ronkowskiego samodzielne bądź zespołowo.
 Wyniki tych badań były prezentowane i publikowane m.

 in.:  

· 
w wydawnictwie o zasięgu światowym:

Journal on Circuits, Systems and Computers  

· 
w wydawnictwie o zasięgu światowym:

European Power Electronics and Drives Journal; 

· na czterech kolejnych prestiżowych konferencj ach :
 European Conference on Power Electronics and Ap-

plications (EPE)
:Florencj a (Włochy) 1991r, Brighton (W.B.) 1993

 r, Sevilla (Hiszpania) 1995 r (referat spo-tkał się z dużym zainteresowaniem na konferencj i
- został uznanyj ako

jeden z najlepszych i wytypowany do 

publikacji w wersji poszerzonej i uaktualnionej w European Power Electronics and Drives Journal), Trondhe-

im (Norwegia) 1997 r; 

· 
na prestiżowym sympozj um:IEEE Inter. Sympos ium onDiagnos tics f orE lectricalMachines, PowerE lectronics andDrives (SDEMPED). Carry�le�Rouet (Francj a) 1997 r; 

· 
na międzynarodowych sympozj ach :

Inter. Symposium on Electrical Machines (organizowanych pod pa-

tronatem Sekcji Maszyn E
lektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN);

 

· 
na międzynarodowych sympozj ach :

Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC), organi-zowanych przez PAN oraz IEP Pol. Poznańskiej ;
 

· na sympozjach: Symulacj aP rocesówDynamicznych (SPD), organizowanych przez PTETiS oraz Wydz. 

Elektryczny Pol. Warszawskiej; 

· na seminariach: NAPĘDY i STEROWANIA 
(organizowanych pod patronatem Pol. Gdańskiej

, towarzysz
ą�ce Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Ukł

a
dów Sterowania).

 Rezultaty prac prezentowano także w ośrodkach naukowych w kraj u (seminarium w Inst. ElektrotechnikiPrzemysłowej Pol. Poznańskiej , zebranie naukowe PTETiS (Oddział w Gliwicach) i za granicą w INP
- EN-

SIEG - Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble (LEG), Grenoble; w INP - ENSEEIHT - Laboratoire d'E-

lectrotechnique et d'Electronique Industrielle (LEEI), Tuluza, Francja. 

Wspomniane prace badawcze koncentro
wały się na różnych etapach procesu modelowania, maj ącego na celu :możliwie dokładne poznanie i odwzorowanie właściwości systemu złożonego z układu energoelektronicznegoi układu elektromaszynowego, powiązania tych właściwości zarówno z cechami topologicznymi łańcuchaprzetwarzania energii (źródło zasilania
- 
przekształtnik

- maszyna elektryczna - 
obciążenie), j ak i ze strategiąsterowania procesem przetwarzania. Obejmowały one : metody formułowania zorientowanych obwodowo mo-deli elementów i wyznaczania parametrów tych modeli, systemy formułowania równań i metody ich rozwią�zywania w połączeniu z prezentacj ą wyników analizy, a także aplikacj a wyników prac w opracowanym w z

e-

spole badawczym symulatorze TCad. 
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Pakiet TCad j est szeroko stosowany w różnych ośrodkach
 
badawczych i przemysłowych w kraj u i za granicą.Na naj nowszą wersj ę pakietu TCad (wer. 7) udzielono do chwili obecnej ponad 26 licencj i różnym uczelniom,instytutom badawczym i ośrodkom przemysłowym. Pakiet TCad uzyskał także uznanie za granicą, czego w

y-razem była publikacj a referatów
- 
poświęconych metodom i modelom stosowanym w programie

- w pracach prestiżowej konferencj i European Conference on Power Electronics and Applications EPE'93 w Brighton iEPE ’97 w Trondheim - 
w związku z opracowaną wersj ą angloj ęzyczną. W grupie prac związanych z zagadnieniami modeli maszyn elektrycznych poszukiwano modeli adekwatnychdla symulacj i komputerowej układów przekształtnik

- maszyna elektryczna. Zakres symulacj i obejmował z
a-równo analizę stanów normalnych j aki i diagnostykę stanów awaryj nych tych układów. Spośród różnych ko
n-cepcj i wybrano wieloosiowe dynamiczne schematy zastępcze maszyn elektrycznych o takiej samej liczbie z
a-cisków zewnętrznych (elektrycznych i mechanicznych) j ak maszyna rzeczywista, przy zmiennych wej ści
o-wych/wyj ściowych zgodnych ze zmiennymi maszynowymi. Opracowane modele wieloosiowe były alternaty-wą dla tradycyj nie stosowanych dwuosiowych modeli maszyn elektrycznych. Ponadto ich zastosowanieupraszczało zarówno fazę budowy modelu zespołu przekształtnik

-maszyna, jak i sam procesu obliczeniowy, szczególnie w zastosowaniach inżynierskich. Uzyskane wyniki potwierdziły dobrą zgodność teorii z eksper
y-

mentem i zalety opracowanych modeli maszyn elektrycznych — 
szczególnie w przypad

ku ich implementacji 

w pakiecie TCad - 
zarówno w badaniach, dydaktyce i praktyce inżynierskiej .

 Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego Mieczysław Ronkowski kontynuuj e badania związane z temat
y-ką rozprawy habilitacyj nej . Ze względu na złożoność i interdyscyplinarność tematyki, z inicj atywy  prof. R. Szczęsnego j ak i Jego, powstały zespoły badawcze powołane do rozwiązywania poszczególnych pr
o-blemów. Dlatego, począwszy od tego momentu, w Jego dorobku przeważaj ą publikacj e zespołowe.

 

Prace badawcze prowadz
ono w następuj ących kierunkach :

 • opracowanie nowych metod, modeli oraz programów symulacyjnych wspomagaj ących proj ektowanieukładów energoelektronicznych i napędów przekształtnikowych;
 • zastosowanie magnesów trwałych w budowie maszyn elektrycznych i opracowanie nowych modeli ma-

szyn elektrycznych; •
 

zastosowanie systemów ekspertowych w układach energoelektronicznych i napędach przekształtnik
o-

wych; •
 

diagnostyka układów energoelektronicznych i napędów przekształtnikowych.
 Badania te prowadzono częściowo w

 
ramach badań własnych bądź proj ektów badawczych — 

Grantów KBN:
 •

 
„System ekspertowy wspomagaj ący proj ektowanie i diagnostykę zespołu przekształtnik

- maszyna elek-tryczna” (prace zakończono w 1997
 r.); •

 
„Komputerowe metody, modele i programy symulacj i układów energoelektronicznych i napędowych”(prace zakończono w 2001

 r.); • „Sterowanie silnika indukcyj nego w hybrydowym napędzie samochodowym”.  Zrealizowana tematyka badawcza, związana z budową (opracowaniem) system ekspertowego, obejmowała n
a-stępuj ące grupy zagadnień :

 •
 

wspomaganie opracowania nowych układów napędowych, połączone z wyborem rodzaj u przekształtnikadla wymaganej maszyny elektrycznej , doborem rodzaj u sterowania i typu bloków sterowania oraz ich p
a-rametrów, właściwych zabezpieczeń itp.;

 • wspomaganie wykrywania awarii w przekształtnikach i napędach przekształtnikowych, umiej scowieniaj ej a następnie dokonanie takiej zmiany sterowania, aby zminimalizować straty przez nią spowodowane.
 Zrealizowana tematyka badawcza, związana z komputerowymi metoda

mi, modelami i programami symulacji układów energoelektronicznych i napędowych, obejmowała następuj ące grupy zagadnień :
 •

 
opracowanie zmodyfikowanych i nowych, nieliniowych modeli elementów układu przekształtnikowego(łączników, przekształtników i maszyn

elektrycznych); •
 

opracowanie i wykonanie stanowiska badawczego do badań eksperymentalnych;
 • porównanie oraz określenie zakresów stosowania komercyj nych pakietów symulacyj nych stosow

anych  w badaniach układów przekształtnikowych oraz uzupełnienie bibliotek
 modeli; •

 
przeprowadzenie, dla złożonych układów przekształtnikowych, badań symulacyj nych i eksperymenta

l-nych w stanach normalnych i awaryj nych wraz z porównaniem uzyskanych wyników;
 •

 
synteza metod stosowanych w modelowaniu i symulacj i układów przekształ

tnikowych. Zrealizowana tematyka dotycząca maszyn elektrycznych mieściła się w grupie następuj ących zagad
nień :

 

· 

budowa nieliniowych modeli obwodowych maszyn elektrycznych (modeli maszyn prądu stałego, ma-

szyny indukcyjnej i synchronicznej) — 
bazuj ących na dynamicznych modelach obwodowych o takiej samej liczbie zacisków zewnętrznych (elektrycznych i mechanicznych) j ak maszyna rzeczywista

 — 
i metod przej ścia z opisu ciągłego na dyskretny (metod numerycznych);
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· 
analiza porównawcza modeli obwodowych i modeli polow

o-obwodowych maszyn elektrycznych; 

· 

badania wpływu dołączania modelu polowo
-obwodowego lub polowego maszyny elektrycznej na do-kładność symulacj i całego układu przekszatłtnikowego, szczególnie w stanach dynamicznych;

 

· 
sformułowanie procedury określania wartości parametrów dynamicznych modeli obwodowych maszyn
elektrycznych oparciu o ich modele polowe;  

· 

opracowanie efektywnych modeli numerycznych dla uwzględnienia zj awiska nasycenia obwodu magn
e-

tycznego maszyn elektrycznych;  

· implementacja i weryfikacja zbudowanych modeli maszyn elektrycznych dla nowej wersji programu TCad; 

· 

budowa bazy danych silników indukcyj nych dla zastosowania w opracowanym systemie ekspe
rtowym; 

· 
podej ście ekspertowe do budowy modelu dla diagnostyki maszyny elektrycznej j ako oddzielnego czło

nu układu napędowego, przy położeniu głównego nacisku na analizę awarii występuj ących w samej ma-

szynie.  Rezultaty prac były publikowane w czasopismach o zasięgu światowym or
az na konferencjach krajowych 

i międzynarodowych.
 

Podsumowaniem wieloletnich prac 
była monografia (przedwcześnie zmarłego w 2000

 
r) ś.p. prof. Romua

l-da Szczęsnego, pt. „Komputerowasymulacj a układów energoelektronicznych” (Polska Akademia Nauk. Komi-tet Elektrotechniki. Seria wydawnicza „Postępy Napędu Elektrycznego, Gdańsk 1999), składaj ąca się z trzechgłównych części zawieraj ących podstawy teoretyczne, modele elementów systemu przekształtnikowego orazocenę uniwersalnych programów i pakietów symulacyj nych stosowanych w symulacj i układów energoelektr
o-nicznych i napędów przekształtnikowych.  Naj częściej wdrażaną technologią współautorstwa Mieczysława Ronkowskiego był pakiet symulacyj ny TCad.Należy podkreślić, że opracowane prze niego modele maszyn elektrycznych –

 implementowane w pakiecie 

TCad 
–

 znacznie wzbogaciły klasę systemów złożonych z układów energoelektronicznych i elektromaszyn
o-wych, które można analizować, bądź proj ektować.

 Dalsza działalność naukowa i kształcenie młodej kadry naukowej
 W połowie lat 90

-
tych Mieczysław Ronkowski nawiązał współpracę z doktorantami –

 
później doktor

ami –
 Ja

rosławem Łuszczem i Piotrem Gnacińskim.
 Doktorant Jarosław Łuszcz przygotował rozprawę doktorską dotyczącą wpływu transformatorów na pr

o-pagacj ę zakłóceń elektromagnetycznych („Wp ływ wybranych transf ormatorów na propagacj ę zakłóceń elek-

tromagnetyczny ch”). Rozprawa była realizowana w ramach grantu promotorskiego KBN i została zakończona
nadaniem stopnia doktora nauk technicznych (dnia 27.10.1998 r.). Doktorant Piotr Gnaciński przygotował rozprawę doktorską dotyczącą zagadnień pracy energooszczędnej
maszyn indukcyj nych, a ściślej analizy wzrostu odporności cieplnej maszyny na skutki chwilowych przeciążeń(„Wybrane zagadnienia pracy energooszcz ędnej s ilnika indukcyj nego klatkowego”). Rozprawa była realizo-wana w ramach grantu promotorskiego KBN i została zakończona nadaniem stopnia doktora nauk technic

z-

nych (dnia 20.06. 2000 r.). 

Po otwarciu Studium Doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG w roku akad. 1997/98 Mieczysław Ronkowski podj ął się opieki naukowej nad doktorantami –
 
później do

ktorami 
–

 
Michałem Michnąi Grzegorzem Kostro. Problematyka badawcza obejmowała analizę porównawczą modeli obwodowych i mo-

deli polowo-
obwodowych maszyn elektrycznych oraz metody i procedury określania wartości parametrów d

y-

namicznych modeli obwodowych maszyn elektrycznych na bazie ich modeli polowych. Doktorant Michał Michna przygotował rozprawę doktorską dotyczącą analizy rozkładu pola magnetyczn
e-go w silnikach bezszczotkowych z magnesami trwałymi („Wpływ s truktury obwodów magnetycznych na wy-

brane parametry s ilnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi”) . Rozprawa została zakończona nadaniemstopnia doktora nauk technicznych (dnia 30.11.2004 r.) i na wniosek recenzentów została wyróżniona przezRadę W
y
działu Elektrotechniki i Automatyki.

 

Doktorant Grzegorz K
ostro przygotował rozprawę doktorską dotyczącą zagadnień obliczania indukcyj nościczół uzwoj eń

  maszyn indukcyj nych, a ściślej analizy wpływu pomij ania w modelach obwodowych silnikówasynchronicznych klatkowych indukcyj ności czół uzwoj eń stoj anów na wartości prądów, momentu elektroma-gnetycznego i prędkości kątowej w stanach dynamicznych („Analiza parametrów obwodowych połączeń czo-łowych uzwoj eń s ilników asynchronicznych”). Rozprawa została zakończona nadaniem stopnia doktora nauk
technicznych (dnia 19.12. 2

006 r.) i na wniosek recenzentów została wyróżniona przez Radę Wydziału Ele
k-

trotechniki i Automatyki. 

W latach 2006 - 
2008 przy współpracy dr. inż. Jerzym Knebą i dr. inż. Sławomirem Makowskim (WydziałMechaniczny) Mieczysław Ronkowski opracował modele mas

zyn elektrycznych dla potrzeb komputerowej symulacj i hybrydowych układów przetwarzania energii z zastosowaniem metody grafów wiązań (metody  
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sto
sowanej głownie przez mechaników). Założeniem metody grafów wiązań j est j ednolity opis procesów prz

e-

twarzania ene
rgii w układach o różnej naturze fizycznej : elektrycznej , magnetycznej , mechanicznej , termic

z-

nej, chemicznej, hydraulicznej, itp.. 

W latach 2007 - 
2009 Mieczysław Ronkowski zaangażował się w pracę zespołów realizuj ących proj ekt

MOET (More Open Electrical Technologies) w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej 
–

 koordynowanym 

przez koncern AIRBUS France. Proj ekt ten dotyczył zwiększenia roli energii elektrycznej w zasilaniu różnych podsystemów samolotu
(koncepcja Power-by-Wire lub bardziej znana jako More Electric Aircraft MEA), poprzez opracowanie i za-stąpi

e
nie wielu hydraulicznych oraz pneumatycznych urządzeń wykonawczych układami elektrycznymi.

 Mieczysław Ronkowski brał udział w dwóch zespołach badawczych.
 W zespole zajmuj ącym się bezczuj nikowym sterowaniem silnikami z magnesami trwałymi o ułożyskow

a-niu pneumatycznym (w ramach współpracy z koncernem LIEBHERR) przeznaczonymi do napędzania wyso-koobrotowych turbosprężarek pracuj ących w samolotowych systemach klimatyzacj i i wentylacj i (tzw. Env
i-

ronmental Contr
ol System ECS). Zespół opracował i zweryfikował, w laboratorium badawczym LIEBHERR ’aw Tuluzie, koncepcj ę sterowania z wykorzystaniem rozszerzonego filtru Kalmana i bezśladowego filtru Ka

l-

mana (Unscented Kalman Filter).  W zespole realizuj ącym zadanie mode
lowania dynamicznego systemu generacji energii elektrycznej, obej-muj ące : synchroniczny rozrusznik

-
generator (wysokoobrotowy generator synchroniczny, pracuj ącym zezmienną prędkością obrotową) z regulatorem napięcia w obwodzie wzbudzenia oraz z układem auto

transfor-matora z wielopulsowym prostownikiem. Badania symulacyjne i rozbudowę modeli w postaci niezależnychmodułów zrealizowano w środowisku programu Synopsys/Saber za pomocą j ęzyka opisu sprzętu MAST. Z
e-spół opracował, m.in., model obwodowy generatora z uwzględnieniem zj awiska nasycenia obwodu magn
e-tycznego. Otrzymane wyniki symulacyjne zostały zweryfikowane badaniami eksperymentalnymi w systemieinstalacj i elektroenergetycznej samolotu w laboratorium badawczym AIRBUS ’a w Tuluzie.  Niestety podstawowa część rezultatów badań w ramach proj ektu MOET została zastrzeżona do publikacj i,

kt
óre w związku z powyższym zostały ograniczone do prac teoretycznych i badań laboratoryj nych własnych.

 

Problematyka projektowania i modelowania wysokoobrotowego generatora synch
ronicznego, pracuj ącegoze zmienną prędkością obrotową w autonomicznym systemie elektroenergetycznym, była kontynuowana wramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programu operacyjnego Kapitał

Ludzki (projekt realizowany prz
ez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego maj ący na celu wsparciedoktorantów). Doktorant Filip Kutt przygotował rozprawę doktorską (w j ęzyku angielskim) dotyczącą zaga

d-nień modelowania bezszczotkowych generatorów synchronicznych (ściślej analizy niesinusoidalnego rozkładupola w szczelinie roboczej generatora) i j ego współpracy z autonomicznym systemem elektroenergetycznym(„
Modele bezszczotkowego generatora synchronicznego do badania autonomicznego systemu elektroenerge-

tycznego”). Rozprawa została zakończona nadaniem stopnia doktora nauk technicznych (dnia 12.03. 2013 r.).
 Współpraca naukowa z zagranicą

 Mieczysław Ronkowski j est bardzo aktywny na polu współpracy naukowej z zagranicą, w szczególnościz uczelnią francuską Institut Nationale Polytechnique
 de Toulouse (INP) - 

Ecole Nationale Supérieure d'Ele
c-trotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications (ENSEEIHT)

- Labo-

rato
ire Plasma et Conversion d ’Energie (LAPLACE) w Tuluzie, która zaliczana jest do wiodących ucze

lni we Francj i. Należy podkreślić, że Tuluza j est ośrodkiem badawczym i przemysłowym o naj bardziej zawansow
a-nych technologiach we Francj i. Od marca 2011 r. j est pełnomocnikiem Rektora PG ds. współpracy z INP
- 

ENSEEIHT w Tuluzie. Jak wspomniano powyżej , w
latach 1996, 1998 - 

2003 Mieczysław Ronkowski przebywał w
 charakterze ”visiting professor” na kontraktach j ednomiesięcznych na uczelni INP

- ENSEEIHT w Tuluzie.  Podczas Jego pobytów w Tuluzie początkowo współpracował z prof. Laj oi
-
Mazenc, a następnie prof

. 

Bertrand Nogarede i prof. Jean-
Francois Rouchon. W początkowym okresie współpraca dotyczyła problema-tyki modelowania w uj ęciu polowym struktury topologicznej zespołu przekształtnik

- maszyna elektryczna 

z magnesami trwałymi, a w ostatnich latach zagadnień zastosowania materiałów elektroaktywnych (inteligen
t-

nych) do bu
dowy maszyn/przetworników piezoelektrycznych.

 Wspólna problematyka badawcza przetworników piezoelektrycznych obejmuj e w szczególności : opraco-wanie kompleksowego modelu procesów i zj awisk zachodzących w wielokomórkowym silniku piezoele
k-trycznym i sensorze/aktuatorze piezoelektrycznym przeznaczonym do pomiaru właściwości mechanicznychludzkiej skóry; rozwinięcie metodologii proj ektowania i modelowania silników piezoelektrycznych o ruchuzłożonym oraz sensorów/aktuatorów piezoelektrycznych, w uj ęciu metod polowych i energetycznych (Eulera

-Lagrange ’a) w aspekcie syntezy zaawansowanych systemów mechatronicznych.
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Wymiernymi efektami współpracy naukowej są staże doktoranckie, wspólne publikacj e i wspólne prace
doktorskie.  Aktualna problematyka badawcza, dotycząca maszyn/aktuatorów piezoelektrycznych, realizowana j estprzy współpracy z uczelnią INP –

 ENSEEIHT 
–

 
LAPLACE w Tuluzie (Francj a) i także w ramach programu„A

d
vanced PhD” (The Center for Advanc

ed Studies - the development of interdisciplinary doctoral studies at the Gdansk University of Technology in the key areas of the Europe 2020 Strategy). Mgr inż. Roland Ryn-dzionek i mgr inż. Łukasz Sienkiewicz - 
j ednocześnie doktoranci Studium Doktoranckie

go Wydz. EiA PG 

oraz Ecole Doctorale GEET w Tuluzie (Francja) - 
podj ęli się realizacj i prac doktorskich j ako wspólne doktor

a-

ty Politech
niki Gdańskiej z uczelnią INP –

 ENSEEIHT 
–

 LAPLACE w Tuluzie (Francja).  Doktorant Roland Ryndzionek przygotował rozprawę
 
doktorską dotyczącą zagadnień silników piezoele

k-trycznych dedykowanych napędom specj alnym. („
New concept, implementation and analysis of the multicell 

piezoelectric motor for the control of the car seat position”). Rozprawa otrzymała pozytywne recenzj e - obro-

na pla
nowanaj est we wrześniu 2015

 r. Doktorant Łukasz Sienkiewicz, przygotowuj e rozprawę doktorską dotyczącą zagadnień rezonansowych
prze

tworników piezoelektrycznych, w szczególności analizy impedancj i elektromechanicznej przetworników
piezoelektrycznych j ako metody detekcj i właściwości mechanicznych materiałów lepko sprężystych („

Con-

cept, implementation and analysis of piezoelectric resonant sensor/actuator for measuring aging process of 

human skin”). Obrona pracy planowanaj est pod koniec 2015 r.
 

Dal
szy rozwój młodej kadry naukowej

 Jak wspomniano powyżej Mieczysław Ronkowski wypromował j uż 5 doktorów, a obrony kolej nych prac2 doktorantów planowane są w czwartym kwartale br.
 Należy podkreślić, że pierwszy wypromowany doktorant

- 
dr inż. Piotr Gnaciński, w dalszych pracach badawczych rozwinął tematykę swoj ej pracy doktorskiej . Przygotował rozprawę habilitacyj ną „

Wybrane za-gadnienia oceny wpływuj akości energ ii elektrycznej na obciążenia ciep lne s ilników indukcyj nych klatkowychmały ch mocy ”, wydaną przez Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009. Praca dotyczy wpł
y-wu zaburzeń j akości napięcia w morskich i lądowych systemach elektroenergetycznych na temperaturę uzw
o-j eń, obciążalność mocą oraz szybkość starzenia cieplnego układu izolacyj nego silników indukcyj nych. Pona
d-to zawiera propozycj ę modyfikacj i przepisów dotyczących j akości napięcia dla okrętowych towarzystw klasy-fikacyjnych. Rozprawa została przygotowana w ramach realizacj i grantu habilitacyj nego MNiSW „

Ocena wp ływuj akości nap ięcia zas ilania na obciążenia ciep lne s ilników indukcyj nych małej mocy ”. Na podstawie przedłoż
o
nej rozprawy habilitacyj nej , ogólnej oceny dorobku naukowego oraz przeprowadzonego kolokwiumhabilitacyj nego, Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdański

ej w dniu 7.06.2011 r nada-ła dr. inż. Piotrowi Gnacińskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego. W tym samym roku dr hab. inż.Piotr Gnaciński w wyniku konkursu został zatrudniony na stanowisku prof. nazdzw. AM Gdynia. W roku2015 prof. Piotr Gnaciński
 
wypromował swoj ego pierwszego doktoranta.

 

Recenzje rozpraw doktorskich 

1. 
Mgr inż. Andrzej Jąderko : „Identyf ikacj a nieliniowości obwodu magnetycznego s ilnika asy nchroniczne-

go w systemie odtwarzania zmiennych stanu”. Obrona pracy doktorskiej zakończona nadaniem przez Ra-dę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG stopnia dra nauk technicznych, w dniu 18.03.1997 r.
 

2. 
Mgr inż. Artur Polak : „Wpływ łączników energoelektronicznych nap racę s ilników indukcyj ny ch”. Obr

o-na pracy doktorskiej zakończona nadaniem przez Radę
 
Wydziału Elektrycznego Pol. Śląskiej stopnia dra

nauk technicznych, w dniu 14.11.2000 r. 

3. 
Mgr inż. Hubert Wrotek : „Wpływ wybranych parametrów konstrukcyj nych silnika reluktancyj nego 

prze
łączalnego z toczącym się wirnikiem cylindrycznym na j ego parametry ruchowe”. Obrona pracy do

k-torskiej zakończona nadaniem przez Radę Wydziału Elektrycznego Pol. Warszawskiej stopnia dra nauk
technicznych w 2002 r.  

4. 
Mgr inż. Marcin Wołej ko : „Analiza związkówpomiędzy zj awiskami wibroakus tycznymi w masz ynach in-dukcyj nych a właściwościami zas ilaniaf alownikowego”. Obrona pracy doktorskiej zakończ

ona nadaniem przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej stopnia dra nauk technicznych
w 2004 r. 

5. 
Mgr inż. Marcin Moskwa :„

Parallel operation of power electronic generator sets with alternating output 

voltage”. Obrona pracy doktorskiej zakończona nadaniem przez Radę Wydziału Elektryczn
ego Politech-

niki Warszawskiej stopnia dra nauk technicznych w 2007 r. 
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6. 
Mgr inż. Artur Krasnodębski : „

Asynchronous thyristor by-pass increasing short circuit capability of 

variable speed generating set”. Obrona pracy doktorskiej zakończona nadaniem przez Radę Wydzi
a-łu Elektrycznego Politechniki Warszawskiej stopnia dra nauk technicznych w 2007 r.

 

7. 
Mgr inż. Pawel Hańczewski : „P rądnica synchroniczna o wzbudzeniu hybrydowym”. Obrona pracydoktorskiej zakończona nadaniem przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

stopnia dra nauk technicznych w 2008 r. 

8. 
Mgr inż. Marcin Pepliński : „Wpływ subharmonicznych i interharmonicznych nap ięcia na p rądy

i 
temperaturę uzwoj eń s ilników indukcyj nych małych mocy”. Obrona pracy doktorskiej zakończona

na
daniem przez Radę Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni stopnia dra nauk tec

h-

nicznych w 2014 r. 

Recenzje rozpraw habilitacyjnych i dorobku naukowego 

1. 
Ocena rozprawy habilitacyj nej pt. “Autonomiczne prądnice indukcyj ne o

 wzbudzeniu kondensatoro-wym ip rzeksz tałtnikowym“i dorobku naukowego dr inż. Zdzisława Gientkowskiego. Oprac
owana na zlecenie Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej , pismo DE

-65-62h/47/98 z dnia 

14 lipca 1998r.  

2. 

Op inia o rozprawie habilitacyj nej p t. “M inimalizacj a s trat mocy w indukcyj nych s ilnikach trójf az o-wych pracuj ących ze zmiennym obciąż eniem“ oraz całokształcie dorobku dr. inż. Henryka B
anacha. Opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

(pismo nr E/Hab-
12 2013/481/13 z dnia 18.11.2013 r), zgodnie z decyzj ą Centralnej Komisj i doSpraw Stopni i Tytułów Nr BCK

-VI-T-
3840/2013 z dnia 6 września 2013

 r.  Udział w komisjach habilitacyjnych ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego powołanychprzez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. 
1. 

Dr. inż. Jerzego Szymańskiego
- 
postępowanie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

- 

pismo Central
nej Komisj i ds. Stopni i Tytułów z dnia 7

 
września 2012 r. (Nr BCK

-VI-L-6301/2012). 

2. 
Dr. inż. Tomasza Węgla

- 
postępowanie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej

- pismo  Centralnej Komisj i ds. Stopni i Tytułów z dnia 7 listopada 2014
 r. Udział w

 komisjach doktorskich Udział w kilkunastu komisj ach przewodów doktorskich (w kilku pełnił funkcj ę przewodniczącego) na
Wydz. Elektrotechniki i Automatyki PG. Przewodniczący Komisj i przewodu doktorskiego mgr. inż. Woj ciecha Szłabowicza w uczelni INP

- EN-

SEEIHT - LEEI w Tuluzie (2006 r). 
Tytuł ropzrawy „

Contribution au dimensionnement et a la realisation d'actionneur p iezoelectrique a rotation de modef ort coup le pour app lications aeronautiąues”. Następnie byłczłonkiem Komisj i w postępowania nostryfikacyj nym stopnia doktora (uczelni INP) Woj ciecha Szłabowicza
na Wydz. Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG (2007 

r). Recenzent pracy doktorskiej w postępowaniu
nostryfikacyjnym - prof. dr hab. inż. Paweł Zimny w swoj ej recenzj i stwierdził : „Uważam, że gdyby praca zo-stała wykonana w Polsce, to byłaby j edną z naj lepszych prac doktorskich. Moim zdaniem spełnia ona wszys t-kie wymagania stawiane przez ustawę z dnia 14 marca 2003 r. „O stopniach naukowych i tytule naukowymoraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” 

(Dz. U. Nr 65, póz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, póz. 1365)pracom doktorskim i dlatego stawiam wniosek o nostryfikacj ę stopnia doktorskiego Pana Wojciecha Szłab
o-wicza uzyskanego w Institut National Polytechnique de Toulouse”. 

Recenzje monografii 

1. Opinia o monografii (rozprawy hab.) : J. Nieznański,
 Pulse density modulation for power electronics 

applications. 
Opracowana na zlecenie Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej

, pismo z dnia 9 kwietnia 

1998 r. Praca samodzielna. 

2. Opinia o monografii (rozprawy hab.
) :K. Pieńkowski, Analiza układów hamowania elektrycznego s il-ników indukcyj nych klatkowych z p rzeksz tałtnikami energoelektronicznymi. Opracowana na zlecenie Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej , pismo z dnia 21 lipca 1999 r.

 Praca samodzielna. 

3. Recenzja wydawnicza monografii (rozprawy hab.): Dariusz Koteras, Transformatory z rdzeniami 

o małej s tratności - analiza numeryczna i weryfikacja pomiarowa. 
Opracowana na zlecenie Działu

Wydawnictw Politechniki Opolskiej, pismo z dnia 21 stycznia 2015 r.  

4. Recenzja wydawnicza monografii (rozprawy hab.): Krzysztof Ludwinek, Wpływ ksz tałtu nap ięcia
i prądu wzbudzenia na zawartoś ć wyższych harmonicznych w nap ięciach indukowanych  
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w uzwojeniach pasmowych stojana generatora synchronicznego jawnobiegunowego. Opracowana na 

zle
cenie Działu Wydawnictw Politechniki Świętokrzyskiej , pismo z dnia 31marca 2015 r.

 Recenzje projektów badawczych (grantów)
 

 Ponad 40 recenzji. 

 KBN, Ministerstwo Nauki i Informatyzacj i, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grant Agency
of the Czech Republic. 

Recenzje publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych - 

 Ponad 15 recenzji. 

 
Przegląd Elektrotechniczny, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej , Prace Naukowe Instytutu Maszyn,Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Zeszyty problemowe 

–
 Maszyny Elek-

tryczne, Archive of Electrical Engineering (Polska), Electrical Engineering (Springer), European Power 

Electronics and Drives Association Journal, IEEE Transaction on Mechatronics. Recenzje publikacji w materiałach konferencji krajowych/międzynarodowych i
 zagranicznych. 

 Ponad 100 recenzji. Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych (SME), Sterowanie w Energoelektronice i w Napędzie
Elektrycznym (SENE), International Conference on Electrical Machines (ICEM), Inter. Power Electronics & 

Motion Control Conference (EPE-PEMC), European Conference on Power Electronics and Applications 

(EPE), Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki i Mechatroniki (PPEEm), In-

ternational Conference on Low Votage Electrical Machines. Recenzje skryptów
 

1. W. Matulewicz: Maszyny elektryczne. Podstawy. Opracowano na zlecenie Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej , Gdańsk, 2002.
 

2. 
P. Staszewski, W. Urbański : „Zagadnienia obliczeniowez eksp loatacj i maszyn elektry cznych”. Opra-

cowano na zlecenie Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008. Działalność ekspercka (inżynierska/techniczna
) 

W latach 1980 - 
1989, oprócz prac badawczych i proj ektowych, Mieczysław Ronkowski brał udział

w opra
cowaniu szeregu ekspertyz dotyczących uszkodzeń, awarii, sposobu i

 zakresu naprawy, bądź oceny ma-szyn i urządzeń elektrycznych, których wyniki przedstawiono w formie odpowiednich sprawozdań wymag
a-nych przez zleceniodawcę. W roku 1989 został zatwierdzony na rzeczoznawcę SEP w dziale specj alistycznym

nr 05 - 
Maszyny i Napędy Elektryczne. Ekspertyzy wykonywał w ramach działalności usługowej Instytutu

Elektrote
chniki Morskiej i Przemysłowej Pol. Gdańskiej oraz Izby Rzeczoznawców SEP Oddz. Gdańsk.

 

1. 
Ekspertyza przydatności szczotek E28 zainstalowanych na m/s „Sudoj ”. Gdańsk : IEMiP Pol. Gdań

skiej 1980. Sprawozdanie z wykonanej ekspertyzy. Współautor. 50%
-
owy udział w badaniach, opracowaniu 

wyni
ków badań i sprawozdania. 

2. Sterownik prądu przemiennego typu SPP
-
2.2 do współpracy z grzej nikami rezystancyj nymi, opracow

a-ny przez OBR MiUCh „METALCHEM” w Toruniu. Gdańsk 1980. Koreferat. Praca samodzielna. 

3. 
Ekspertyza awarii prądnicy prądu stałego zasilaj ącej mieszadło indukcyj nego pieca metalurgicznego.Gdańsk : IEMiP Pol. Gdańskiej 1986. Sprawozdanie z wykonanej ekspertyzy. Współautor. 30%

-owy udział w badaniach, opracowaniu wyników badań i sprawozdania.
 

4. Ekspertyza zakresu awarii i zakresu naprawy wirnika generatora typu TGH-63 nr 13124901/78, zainsta-lowanego w EC Gdynia III. Gdańsk : Izba Rzeczoznawców SEP 1988. Sprawozdanie z wykonanej ek
s-

pertyzy. Praca samodzielna.  

5. Ekspertyza zakresu naprawy uszkodzonego wirnika generatora typu TGHW-63 nr 13118401, zainstalo-wanego w EC Gdańsk II. Gdańsk : Izba Rzeczoznawców SEP 1988. Sprawozdanie z wykonanej ekspe
r-

tyzy. Praca samodzielna.  

6. 
Ekspertyza uszkodzenia i określenia sposobu naprawy przetwornicy typu MUK-0711-

8. Gdańsk : Izba
Rzeczoznawc

ów SEP 1989. Sprawozdanie z wykonanej ekspertyzy. Współautor. 50%
-
owy udział w b

a-

daniach, opracowanie sprawozdania. 

7. 
Ekspertyza regulacj i prądnicy nr 1 typu GBm 312b

-
02, współpracuj ącej z regulatorem napięcia typuTUR/A, na statku „Archipelag”. Gdańsk : Izba 

Rzeczoznawców SEP 1989. Sprawozdanie z wykonanej
ekspertyzy. Współautor. 50%

-
owy udział w badaniach, opracowanie sprawozdania. 
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8. 
Protokół badań urządzenia filtro

-wentylacyjnego AWF-
1000 produkcj i „Gliwent”. Gdańsk : PATENT1989. Sprawozdanie z badań. Współau

tor. 50%-
owy udział w badaniach, opracowanie sprawo

zdania. 

W latach 1992 - 
1993 pracował j ako przedstawiciel techniczny Vendor Surveillance Corporation (Irvine,California, USA) celem nadzoru nad j akością techniczną realizacj i proj ektu

Energy Storage Inductor Project at the Scientif ic Indus trialAssociation ”URALELECTROTYAZHMASH ” (Jekaterynburg, Rosja). Realizowany 

pro
j ekt był związany z programem budowy Superconducting Super Collider Laboratory Programme (Dallas, 

Texas, USA). 

W latach 2009 - 
2011 pracował

jako ekspert (przedstawiciel techniczny) Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, celem nadzoru nad j akością techniczną realizacj i proj ektu „Zaproj ektowanie, budowa idostawa prototypu samochodu elektrycznego”. Budowa rynku poj azdów elektrycznych, infrastruktury ich ł
a-

dowania 
–

 
podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Proj ekt był realizowany w ramach Programu Operacyj-nego Innowacyj na Gospodarka. Narodowa Strategia Spój ności. Unia Europej ska. Europej ski Fundusz Rozw

o-

ju Regionalnego. Priorytetowa V: Dy
fuzj a Innowacj i. Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooper

a-

cyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.  Działalność dydaktyczna
 W ciągu 46 lat pracy w charakterze nauczyciela akademickiego brał aktywny udział w pracach związanych

z procesem dydaktyczno-wy
chowawczym zarówno na macierzystej uczelni —

 
Politechnice Gdańskiej , j ak teżna Basrah University w Iraku. Jest autorem lub współautorem 5 skryptów, a także szeregu pomocniczych ma-teriałów dydaktycznych.

 

1. Zadania z maszyn elektrycznych. Cz. I. Transformatory i maszyny asynchroniczne. Skrypt. Wydanie 1. Gdańsk :Wyd Pol. Gdańskiej 1975. Współautor. Opracowanie zadań z transformatorów. Drugi współau-

tor W. Rafalski. (kolejne wydania: 1980, 1987, 1994). 

2. Zadania z maszyn elektrycznych. Cz. II. Maszyny synchroniczn
e i maszyny prądu stałego. Skrypt. W

y-dane 1. Gdańsk : Wyd Pol. Gdańskiej 1978. Współautor. Opracowanie zadań z maszyn prądu stałego.Drugi współautor W. Rafalski. (kolej ne wydania : 1985, 1994).
 

3. 
Laboratorium maszyn elektrycznych. Skrypt. Gdańsk :Wyd. Pol. Gdańskiej , wydanie 1 1982, wydanie 21990. Współautor. Autor ćwiczeń z transformatorów. Pozostali współautorzy : Z. Manitius, W. Matul

e-

wicz, Z. Muszalski.  

4. TCad for Windows: High-Performance Power Electronic Simulation Software. Softech, Gdańsk 1996.Współautor. Pozostali współautorzy : J. Nieznański, R. Szczęsny, K. Iwan.
 

5. 
Mieczysław Ronkowski (red.), Michał Michna, Grzegorz Kostro, Filip Kutt :

Maszyny elektryczne wokół
nas :Zastosowanie, budowa, modelowanie, charakterystyki, projektowanie. (e-skrypt). Wydawnictwo Pol. Gdańskiej , Gdańsk, 2009.

 Prowadził wszystkie rodzaj e zaj ęć w tym część wjęzyku angielskim. Jego dorobek dydaktyczny obejmuj e :
 A. Wykłady , ćwiczenia, laboratoria i proj ekty . 

· 

Przygotowanie i prowadzenie przez szereg lat różnych ćwiczeń oraz zaj ęć laboratoryjnych z przedmiotu „Maszyny elektryczne” dla studentów II i III roku Studium Dziennego i Wieczorowego Wydziału Ele
k-

trycznego PG. 

· 

Przygotowanie i prowadzenie przez szereg lat wykładów oraz zaj ęć laboratoryj nych z przedmiotu „M
a-szyny i napęd elektryczny” dla studentów II i III roku Studium Zaocznego Wydziału Elektrycznego PG.
 

· 

Przygotowanie i prowadzenie przez szereg lat wykładów oraz zaj ęć laboratoryj nych z przedmiotu „M
a-szyny i napęd elektryczny” dla studentów II i III roku Studium Dziennego, kieru

nek Automatyka i Ro-

botyka (Wydz. Elektryczny). 

· 

Przygotowanie i prowadzenie przez szereg lat wykładów oraz zaj ęć laboratoryj nych z przedmiotu „M
a-szyny elektryczny” dla studentów II i III roku Studium Dziennego, kierunek Automatyka i Robotyka

(Wydz. Elektroniki). 

· 

Przygotowanie i prowadzenie przez szereg lat wykładów oraz zaj ęć la
boratoryjnych w j. angielskim 

z przedmiotu „Elektrotechnika ogólna” dla studentów II roku Studium Dziennego, Wydziału Mech
a-

nicznego Basrah University w Iraku. 

· Przygotowanie i prowadze
nie przez szereg lat zaj ęć laboratoryj nych wj . angielskim z przedmiotu „M

a-szyny elektryczne” dla studentów II roku Studium Dziennego, Wydziału Elektrycznego Basrah Unive
r-

sity w Iraku. 
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· 

Przygotowanie i prowadzenie wykładów z przedmiotu „Maszyny elektryczne I” dla studentów II rokuoraz „Maszyny elektryczne II” dla studentów III roku Studium Dziennego, kierunek Elektrotechnika,
Wydz. Elektrotechniki Automatyki PG. 

· 

Przygotowanie i prowadzenie wykładów z przedmiotu „Systemy elektromaszynowe” dla studentów III
roku Studium Dziennego, kierunek Elektrotechnika, Wydz. Elektrotechniki Automatyki PG. •

 Przedmioty dla sp ecj alności  

 a)  
BudowaMaszyn i UrządzeńE lektryczny ch (BM iUE)  

· 

Przygotowanie i prowadzenie przez szereg lat wykładów oraz ćwiczeń tablicowych z przedmiotu „Budowa maszyn elektrycznych” dla studentów IV i V roku Studium Dziennego, Wydziału Ele
k-

trycznego. 

 b)  P rzetwarzanie i Uży tkowanieEnerg iiE lektrycznej (P iUEE)  
· 

Przygotowanie i prowadzenie przez szereg lat wykładów, zaj ęć proj ektowych oraz laboratoryj nych z przedmiotu „Maszyny elektryczne II” dla studentów III roku Studium Dziennego Wydziału
Elektrycznego PG. 

· 

Przygotowanie i prowadzenie przez dwa lata wykładów oraz zaj ęć laboratoryj nych z przedmiotu„Wybrane działy maszyn elektrycznych”, obieralnego dla specj alności PiUEE
- kierunek dyplo-mowania Napędy Przemysłowe, dla studentów V roku Studium Dziennego Wydziału Elektryczn

e-

go PG. 

· 

Przygotowanie i prowadzenie przez dwa lata wykładów oraz zaj ęć laboratoryj nych z przedmiotu„Wybrane działy maszyn elektrycznych”, obieralnego dla specj alności PiUEE
- kierunek dyplomo-wania Napędy Okrętowe, dla studentów V roku Studium Dziennego Wydziału Elektrycznego PG.

 

 c)  Nap ędy E lektryczne iEnergoelektronika (NE iE)  
1. 

Przygotowanie i prowadzenie wykładów oraz zaj ęć laboratoryj nych z przedmiotu „Modelowanie maszyn elektrycznych” dla studentów IV roku Studium Dziennego, kierunek Elektrotechnika, Wydz. Elektr
otechniki 

Automatyki PG. 

 d)  Maszyny Elektryczne (ME) 

· 

Przygotowanie i prowadzenie wykładów z przedmiotu „Wybrane działy maszyn elektrycznych” dlastudentów IV roku Studium Dziennego, kierunek Elektrotechnika, Wydz. Elektrotechniki Automatyki
PG. 

· 

Prowadzenie „Seminarium przeddyplomowego” dla studentów V roku Studium Dziennego, kierunek
Elektrotechnika, Wydz. Elektrotechniki Automatyki PG. 

 e)  Elektroenergetyka (E) 

· 

Przygotowanie i prowadzenie części wykładów z zakresu przedmiotu „Maszyn elektryczne w elektro
e-nergetyce” dla studentów IV roku Studium Dziennego, kierunek Elektrotechnika, Wydz. Elektrotec

hniki 

Automatyki PG. 

· Przedmioty na studiach dwustopniowych 

· 

Przygotowanie i prowadzenie wykładów z zakresu przedmiotu „Maszyn elektryczne” dla studentów II
roku, studia stacjonarne I stopnia, kierunek Elektrotechnika, Wydz. Elektrotechniki i Automatyki PG. 

· Przygotowanie i prowa
dzenie wykładów z zakresu przedmiotu „Maszyn elektryczne” dla studentów IIroku, studia stacj onarne I stopnia, kierunek międzywydziałowy Ener

getyka, Wydz. Elektrotechniki 

i Automatyki, Wydz. Mechaniczny, Wydz. Oceanotechniki i 
Okrętownictwa PG.

 

· Przygotowan
ie i prowadzenie wykładów z zakresu przedmiotu „Systemy elektromechaniczne” dla st

u-dentów I roku, studia stacj onarne II stopnia, kierunek Elektrotechnika, Wydz. Elektrotechniki i Automa-

tyki PG. 

· 

Przygotowanie i prowadzenie wykładów z zakresu przedmiotu „Systemy elektromechaniczne” dla stu-dentów I roku, studia niestacj onarne II stopnia, kierunek Elektrotechnika, Wydz. Elektrotechniki
 

 i Automatyki PG. •
 Przedmioty na studiach podyplomowych 

· 

Przygotowanie i prowadzenie przez szereg lat części wykładów z przedmiotu „Elektryczne maszynytrakcyjne” dla Studium Podyplomowego Trakcj i Elektrycznej .
 •

 Przedmioty na studiach doktoranckich 

· 

Przygotowanie i prowadzenie części wykładów z zakresu przedmiotu
 
„Systemy energoelektroniczne

i 
elektromaszynowe” dla słuchaczy Studiu

m Doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki i Automa-

tyki PG. 
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 B. Prace dyplomowe i podyplomowe: 

· 

Opieka i prowadzenie ponad 30 prac dyplomowych studentów Wydziału Elektrotechniki Automatyki 

PG. 

· Opieka i prowadzenie 1 pracy dyplomowej na studium magistersk
im (MSc) studentów Wydziału Ele

k-

trycznego Basrah University (Basrah, Irak). 

 C. Projekty dydaktyczne: 

· Realizacja projektu dydaktycznego w zakresie modelowania i symulacji komputerowej maszyn elek-trycznych : „Wspomagane komputerowo nauczanie dynamiki maszyn
elektrycznych — zorientowane obwodowo podej ście do budowy modeli dynamicznych”. Zastosowanie program symulacyjnegoPSPICE do analizy maszyn w ramach zaj ęć proj ektowych z przedmiotu „Maszyny elektryczne II” dla

sp. PiUEE, w ramach laboratorium z przedmiotu 
„Modelowanie maszyn elektrycznych” dla sp. NEiE,w ramach laboratorium z przedmiotu „Maszyny i napęd elektryczny” dla kierunku Automatyka i R

o-botyka oraz z przedmiotu „Maszyny elektryczne II” dla całego roku.
 

· Przygotowanie e-
skryptu : Mieczysław Ronkowski (red.), Michał Michna, Grzegorz Kostro, Filip

Kutt: 
Maszyny elektryczne wokół nas :Zas tosowanie, budowa, modelowanie, charakterys tyki, p roj ekto-

wanie. (e-
skrypt). Wydawnictwo Pol. Gdańskiej , Gdańsk, 2009 w związku z realizacj ą proj ektu : Zama-wianie kształcen

ia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - 
pilotaż, współfina

n-sowanego ze środków Unii Europej skiej w ramach Europej skiego Funduszu Społecznego. Nr umowy:
46/DSW/4.1.2/2008 zadanie 018240 w okresie od 21.08.2008-15.03.2012. Materiały,

 
opracowane w ramach realizacj i powyższych proj ektów, dotyczyły nowego programu i metodnauczania maszyn elektrycznych. Istotną nowością było komputerowe wspomaganie procesu nauczania po

d-staw dynamiki maszyn elektrycznych, bazuj ącego na zastosowaniu programu symulacj i obwodów elektryc
z-nych PSPICE, a także nowego podej ścia do nauczania dynamiki maszyn, prezentowanego na konferencj ach

ICEM 2000 w Helsinkach oraz EPE-
PEMC ’2002 2 w Dubrowniku oraz Sympozj um SME 2010.

 

1.  Electrical machines modelling: teaching aspects. Proc. ICEM 2000 International  Conference on Electri-

cal Machines. 28-30 August 2000, Espoo, Finland. Helsinki: Univ. of Technol. 2000 vol. 3 s. 1256-1260. Współautor. Udział 90%
-
owy. Pozostali autorzy :Nieznański J.

 

2.  Theory of electrical machines for power electronics and electrical drives applications. Didactic AP-

PROACH. W: [CD-ROM] EPE-PEMC 10
th
 Inter. Power Eletronics and Motion Control Conf., 9-11 Sep-

tember, 2002 Cavtat and Dubrovnik, Croatia. Praca samodzielna. 

3.  Ronkowski M., Michna M., Kostro G., K
utt F. : Maszyny elektryczne wokół nas. Poszukiwanie dróg donauczania na kierunku Elektrotechnika Politechniki Gdańskiej . Zeszyty Problemowe : Maszyny Ele

k-

tryczne. 2010, nr 87, s. 231-
238. (Praca prezentowana na Międzynarodowym Sympozj um SME 2010).

 Współpraca dydaktyczna z zagranicą
 Koordynacj a współpracy dydaktycznej z uczelnią INP

- ENSEEIHT w Tuluzie (m.in., misje Teaching Staff Mobility, misj e Training Staff Mobility) wspólne prowadzenie prac dyplomowych studentów PG i uczelni
francuskich w ramach programu ERASMUS, staże wakacyj ne dla studentów francuskich.

 Misj e Teaching Staff Mobility oraz misj e Training Staff Mobility obejmuj ą lata 1999
- 2015. W ramach pro-gramu ERASMUS Mieczysław Ronkowski był opiekunem ponad 15 dyplomantów, którzy otrzymali zarówno

dyplomy uczelni INP - 
ENSEEIHT i Politechniki Gdańskiej . Większość prac była realizowana w r

amach stażyprzemysłowych w przedsiębiorstwach francuskich. Trzech dyplomantów w roku akad. 2013/2014 otrzymałopropozycj ę poj ęcia studiów doktoranckich we Francj i.
 
Na kolej ny rok akad. 2015/2016 zapisało się 6 stude

n
tówI sem. studiów stacj . II stopnia na kierunku Elektrotechnika Wydz. Elektrotechniki i Automatyki PG.

 Praktyki zawodowe, staże zagraniczne i misje
 

 1963 
Praktyka robotnicza w ZNTK „Gdańsk” na I roku studiów –

 5 - miesięcy.
 

 1975 Staż naukowy w ZSRR:Politechnika Charkowska –
2 - miesiące u prof. Jakowienki; Politechnika

Leningradzka 
–

 2 - miesiące u prof. Voldeka.
 

 1979 Staż przemysłowy w OBRM i UCh „METALCHEM” w Toruniu –
 4 -  miesiące.

 

 1979 Staż przemysłowy w Gdańskiej Stoczni Remontowej –
 1 - miesiąc.  

 2003  
Misj a w celu nawiązania współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską i

Siemens AG  Nuremberg. Działalność popularyzatorska
 Wykład dla uczniów szkół średnich w ramach

Politechniki Otwartej: Mechatronika a maszyny elektryczne. 
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Działalność organizacyjna
 

1970 - 1980 
Członek ZNP.

 

1972 - 1973 
Opiekun praktyk wymiennych studentów zagranicznych w kraj u 

i studentów polskich zagranicą.
 Wielokrotny wizytator praktyk studenckich.  Uczestnik akcji popularyzacj

i studiów
na Wydziale Elektrycznym PG. 

1975 
Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Oddział Gdańsk.

 

1980 - 2001 
Członek NSZZ „Solidarność”. 

1986 - 1991 
Członek Rady Naukowej OBRM i U Ch „METALCHEM” w Toruniu.

 

1986 - 1987 
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2 kadencje). 

1989 -  
Zatwierdzony na rzeczoznawcę SEP w dziale specj alistycznym  nr 05—Maszyny i Napędy
Elektryczne. 

1991 
Członek Polskiego Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej , Oddział Gdańsk.

 

1991 Sekretarz XXVII Sympoz
j um Maszyn Elektrycznych „Komutacj a i zj awiska fizyczne w zestyku śl

i-zgowym maszyn elektrycznych” SME ’91w Sopocie. Organizator : Instytut Elektrotechniki Morskie
j 

i 
Przemysłowej PG. Patronat :Komitet Elektrotechniki PAN, Sekcj a Maszyn Elektrycznych

 

i Trans
formatorów.

 

1997 
Członek IEEE, New York, USA.

 

1997 
P.o. kierownika Zakładu Maszyn i Napędów Elektrycznych w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn
Elektrycznych (do 31.08.1997 r). 

1997 
Opiekun specj alności Maszyny Elektryczne.

 

1996 
Członek komisj i programowej

 
studiów na Wydziale Elektrotechniki Automatyki PG

- kierunku Elek-

trotechnika. 

1996 
–

 2012  
Członek komisj i programowej studiów doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki Automatyki PG.

 

2000 
Członek Wydziałowej Komisj i ds. Opracowania i Rozpatrzenia

 Wniosk
ów o Przyznanie orderów, o

d-znaczeń i Medalu KEN.
 

2000 Kierownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. 

2000 
Członek Komitetu Naukowego Seminarium Zastosowanie Komputerów w Dydaktyce. ZKD ’2000,ZKD ’2001, ZKD ’2002.

 

2000 
Członek Komitetu Naukowego

Sympozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektrome-chaniki” PPEE ’2000.
 

2001 
Członek Komitetu Naukowego II Sympozj um Naukowego „ Wybran

e Zagadnienia Elektrotechniki 

i E
lektroniki” WZEE ’2001.

 

2001 
Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowego Sympozj um Maszyn Elektrycznych. SME ’2001kolej nych :SME ’2002, SME ’2003, SME ’2004, SME ’2005, SME ’2006, SME ’2007, SME ’2008,SME ’2009, SME ’2010, SME ’2011, SME ’2012, SME ’2013, SME ’2014, SME ’2015.

 

2001 
Członek Komitetu Naukowego International Conference on Unconventio

nal Electromechanical and 

Electrical Systems. 
UEES ’2001.

 

2002 
Członek Komitetu Naukowego VIII Seminarium „NAPĘDY i

 STEROWANIE'2002”, towarzysząceTargom Producentów, Kooperantów i
 Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania,

zorganizowane pod patr
onatem Pol. Gdańskiej i Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A..

 

2002 
Członek Komitetu Naukowego International Power Electronics and Motion Control Confe

rence. 

EPE-PEMC 2002. Cavtat and Dubrovnik, Croatia. 

2002 
Członek Sekcj i Energoelektroniki i Napędu Elek

trycznego Komitetu Elektrotechniki PAN. 

2003 
Przewodniczący Komitetu Organizacyj nego XXIX Międzynarodowego

 Sympozjum Maszyn Elek-trycznych. SME 2003 w Gdańsku. Patronat :Komitet Elektrotechniki PAN –
 Sekcja Maszyn Elek-

trycznych i 
Transformatorów, Polska Sekcj a IEEE, SEP Oddział Gdań

ski. 

2003 
Członek Sekcj a Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu

 Elektrotechniki PAN. 

2013 Wice-przewodniczący Komitetu Organizacyj nego Międzynarodowego Sympozj um Maszyn Ele
k-

trycznych SME 2013 Gdynia - 
Gdańsk. Patronat :Komitet Elektrotechniki PAN 

–
 Sekcja Maszyn 

Elek
trycznych i Transformatorów, Polska Sekcj a IEEE, PTETiS Oddz. Gdańsk, SEP O

d
dział Gdański.

 

2013 
Członek stowarzyszony Sekcj i Maszyn Elektrycznych i

 
Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN.
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2015 Wice-przew
odniczący Komitetu Organizacyj nego LI Międzynarodowego Sympozj um Maszyn Ele

k-trycznych SME ’2015
 
Gdańsk

- Chmielno. Patronat: Komitet Elektrotechniki PAN 
–

 Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, PTETiS Oddz. Gdańsk,
 Prezes SEP, Polska Sekcja IEEE. 

  SME 2003: Dwór Artusa w Gdańsku SME 2003: Rejs statkiem RUBIN z 
Gdańska do Juraty 

  

SME 2003: Jurata. Sesja plakatowa 

Politechnika Gdańska: Lab. maszyn elektrycznych, budowa 

prymitywnej maszyny elektrycznej (01.03.2011), kierunek 

Energetyka, sem.4 

  Politechnika Gdańska: Maszyny elektryczne, ostatni wykład
(02.06.2011), kierunek Energetyka, sem.4 

Politechnika Gdańska: Maszyny elektryczne, egzamin
(09.02.2015), kierunek Elektrotechnika, sem.3 Wyróżnienia i nagrody

 

1970 - 
nagroda Rektora PG za wkład pracy w rozbudowę i modernizacj ę laboratorium maszyn elektrycznych.

 

1972 - 
nagroda Rektora PG za osiągnięcia naukowo

- badawcze. 

1974 - 
nagroda Rektora PG za osiągnięcia naukowo

- badawcze. 

1974 - 
nagroda Rektora PG za wyróżniaj ące się osiągnięcia nauko

wo - dydaktyczne. 
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1975 - 
nagroda Rektora PG za osiągnięcia naukowo

- badawcze. 

1976 - 
nagroda Rektora PG za osiągnięcia naukowo

- badawcze. 

1976 - 
nagroda Rektora PG za wyróżniaj ące się osiągnięcia dydaktyczno

- wychowawcze. 

1977 - nagroda Rektora PG za wy
różniaj ące się osiągnięcia dydaktyczno

- wychowawcze. 

1980 - 
nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki indywidualna III-

go stopnia za osiągnięciaw dziedzinie badań naukowych, a zwłaszcza za pracę doktorską pt. : „Komutacj a silnika prądu pulsuj ącego”. 
1988 - nagroda Rektora PG indywidualna III-

go stopnia za szczególne osiągnięcia naukowo
- badawcze. 

1989 - nagroda Rektora PG jubileuszowa za 20 lat pracy. 

1991 - I-sza nagroda PTETiS Oddział Gdańsk w konkursie na naj lepszy referat w cyklu seminar
yjnym  „Zastosowanie komputerów w dydaktyce'9 1”.

 

1992 - nagroda Rektora PG indywidualna I-
go stopnia za szczególne osiągnięcia naukowo

- badawcze. 

1993 - nagroda Rektora PG II-
go stopnia za wyróżniaj ącą się działalność dydaktyczną. 

1994 - nagroda Rektora PG 
zespołowa I-go stopnia za szczególne osiągnięcia naukowo

- badawcze. 

1994 - nagroda Rektora PG jubileuszowa za 25 lat pracy. 

1995 - I-
sza nagroda indywidualna PTETiS Oddział Gdańsk w konkursie na naj lepszy referat w cyklu semin

a-ryj nym „Zastosowanie komputerów w dydaktyce'94”.
 

1996 - 
nagroda Rektora PG zespołowa I-go stopnia za szczególne osiągnięcia naukowo

- badawcze. 

1997 - nagroda Rektora PG indywidualna I-
go stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej .

 

1998 - nagroda Rektora PG I-go stopn
ia za wyróżniaj ącą się działalność dydaktyczną.

 

1999 - nagroda Rektora PG jubileuszowa za 30 lat pracy. 

1999 - nagroda Rektora PG indywidualna III-
go stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej .

 

2000 - nagroda Rektora PG II-
go stopnia za wyróżniaj ącą się działalność dydaktyczną.

 

2001 - 
nagroda Rektora PG zespołowa II-go stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej .

 

2001 - nagroda Rektora PG I-
go stopnia za wyróżniaj ącą się działalność dydaktyczną.

 

2002 - nagroda Rektora PG I-go st
opnia za wyróżniaj ącą się działalność dydaktyczną.

 

2004 - nagroda Rektora PG jubileuszowa za 35 lat pracy. 

2006 - nagroda Rektora PG III-
go stopnia za wyróżniaj ącą się działalność dydaktyczną (wniosek Rady Samo�rządu Studentów Wydz. Elektrotechniki i Automatyki). 

2009 - nagroda Rektora PG jubileuszowa za 40 lat pracy. 

2011 - 
nagroda Rektora PG zespołowa I-go stopnia za wyróżniaj ącą się działalność organizacyj ną (ISIE 2011).

 

2014 - nagroda Rektora PG jubileuszowa za 45 lat pracy. Łączna liczba nagród
- 30; w 

tym w dziedzinie naukowej : 1 nagroda Ministra NSzWiT oraz 12 nagródRektora Politechniki Gdańskiej ; w dziedzinie dydaktycznej : 10 nagród Rektora Politechniki Gdańskiej ; wdziedzinie organizacyj nej : 1nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej .
 Mieczysław Ronkowski szczególnie sobie ceni nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniaj ącąsię działalność dydaktyczną, którą otrzymał na wniosek Rady Samorządu Studentów Wydz. Elektrotechniki i

Au
tomatyki Politechniki Gdańskiej .

 Odznaczenia, funkcje społeczne, r
odzina i hobby Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyj na Mieczysława Ronkowskiego została uhonorowanaodznaczeniami państwowymi :Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisj i Edukacj i Narodowej i Złotym M

e-dalem za Długoletnią Służbę. Za zasługi na polu rozwij ania współpracy z uczelnią INP –
 ENSEEIHT 

 
–

 LA
PLACE w Tuluzie (Francj a) otrzymał medal pamiątkowy z okazj i 400

-
letniej Rocznicy Powołania Ko

n-sulatu Francj i w Gdańsku.
 Mieczysław Ronkowski pełnił i pełni szereg funkcj i społecznych. Od 1975 r. j est człon

kiem SEP, prze-wodniczącym Komisj i EKONERGIA - Inteligentne/Innowacyj ne Systemy Wytwarzania i Użytkowania Ene
r-gii Elektrycznej (SEP Oddz. Gdańsk). W uznaniu wkładu wniesionego w rozwój elektryki, w szczególności wsferze działalności dydaktycznej otrzymał medal pamiątkowy z okazj i 50

-
lecia SEP w Gdańsku. Jest czło

n-kiem Instytutu Kaszubskiego z siedzibą w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Drogami Tischnera z siedzibą
 w Łopus

znej. 
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Mieczysław Ronkowski j est wdowcem (żona ś.p. K
a-

ta
rzyna z.d. Dymalska zmarła 2 listopada 2012 r.) madwoj e dzieci i pięcioro wnuków. Córka Monika

- ma-gister ekonomii, j est głównym specj al
i
stą ds QHSE wPolskim Ratownictwie Okrętowym w Gdyni, a syn

Piotr - absolwentem Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium, gdzie otrzymał tytuł European Master of
Public Administration. Aktualnie pracuje w Europej-skim Urzędzie Statystycznym (European Statistical
Office) EUROSTAT 

–
 
urząd Komisj i Europej skiej zsiedzibą w Lu

ksemburgu.  

Hobby Mi
eczysława Ronkowskiego to studi

o-wanie myśli filozoficznej i biografii ks.
 profesora J

ó�zefa Tischnera oraz kot Michałek (aby przypominał oprawie Michała Fradaya –
 
prawie, które wg opiniiprof. Waltera Lewina (em. prof. fizyki w MIT) : “And that (Faraday ’s law) runs our economy” (8.02 Electricity

and Magnetism, Lecture 17, Spring 2002, Massachusetts Institute of Technology). 
 Przedstawiona powyżej szczegółowa działalność dra hab. inż. Mieczy sława Ronkowskiego, p rof . Poli-techniki Gdańskiej j est dowodem bogateg

o dorobku naukowego, promocyjnego, dydaktycznego i organiza-cyjnego w okresie całokształtu Jegopracy zawodowej w Politechnice Gdańskiej i zagranicą.  

Jubileusz 70-
lecia urodzin j est okazj ą dopodkreślenia wszy stkich asp ektów tej działalności. 

Drogiemu Kol
edze Mieczy sławowi, człowiekowi wielkiej ref leksj i, niezwykle życzliwemu dla naszegośrodowiska naukowego, składamy serdeczne życzenia dobrego zdrowia, dalszej aktywności twórczej i p o-myśln

o
ści w ży ciu rodzinnym.

 
 P rof . dr hab. inż .Kaz imierz Zakrzewski, dr h.c. P rzewodniczący Sekcj iMaszy nE lektrycznych i Transf ormatorówKomitetuE lektrotechniki PAN 
 UROCZYSTOŚĆNADANIA DOKTORATUHONORIS CAUSA

 POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
 

PROFESOROWI DR. HAB. INŻ .KRZYSZTOFOWI KLUSZCZYŃSKIEMU
 

W dniu 11 lutego 2015 roku odbyła się w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach uroczystość nadania naj-wyższej godności akademickiej Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu, którejprzewodniczył J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. Recenze
ntami dorobku naukowego prof. K. Kluszczyńskiego byli wybitni specj aliści z zakresu maszyn elektrycznych i napędu elektrycznego: prof. dr hab. inż.Andrzej Demenko z Politechniki Poznańskiej , prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk z Politechniki Krakowskiej oraz dr hab. inż. Andrzej K

a
płon, profesor Politechniki Świętokrzyskiej . Uroczystość zgromadziła liczne grono gości z kraj u i zagranicy (m.in. z Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Czech,Słowacj i i Ukrainy), liczące ponad 400 osób. Reprezentowane były prawie wszystkie uczelnie techniczne w Polsce z delegacjami w randze rektorów (6), bądź też Prorektorów ( 16), ale również: Akademia Muzyczna im. K. Szyma-nowskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, oraz Akademia Sztuk Pięknych w Krak

o-

wie. Ze strony macierzystej Uczelni profesora K. Kluszczyńskiego w uroczystości wzięli udział: J.M. Rektor Poli-techniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab.inż. Ryszard Białecki, Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, DziekanWydziału Automa-tyki, Elektroniki i Informatyki prof. hab. inż. Adam Czormik oraz były Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab.inż. Bolesław Pochopień. Należy podkreślić, że szerokie grono go
ści obejmowało wiele znakomitości świata nauki iprzemysłu, w którym znaleźli się Nestorzy i Seniorzy środowiska akademickiego, członkowie PAN, dyrektorzy in-stytutów naukowo-badawczych, prezesi i przewodni

czący stowarzyszeń, towarzystw i komitetów państwowych, j akteż przedstawiciele Marszałka Woj ewództwa Świętokrzyskiego i Woj ewody Kieleckiego. W uroczystości uczestni-czył również J.E. Biskup Kielecki dr Jan Piotrowski oraz ks. prałat dr Stanisław Puchała. Na sali byli obecni: żona Profesora - 
Teresa, córka Julia i wnukWoj tuś oraz liczni członkowie rodziny z gałęziświętokrzyskiej ze strony Oj ca. W słowie wstępnym, Rektor Profesor Stanisław Adamczak podkreślił zasługi profesora Krzysztofa Kluszczyń�skiego j ako osoby aktywnie działaj ącej na rzecz integracj i pracowników nauki o różnych kierunkach i specj alno-ściach w kraj u i za granicą, j ak też na rzecz humanizacj i studiów technicznych. Położył również nacisk na Jego sze-rokie zaangażowanie w działalność na arenie międzynarodowej oraz w organizacj ę międzynarodowych i ogólnopol-

s
kich konferencj i (w sumie 80 kongresów, sympozjów i seminariów), wśród których szczególną rolę odegrały Mię�

dzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD. 

 SME 2003: Jurata. Mieczysław Ronkowski  

z 
ś.p. małżonką Katarzyną 
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 Widok auli Politechniki Świętokrzyskiej podczas uroczy stości 
  

Dr h.c. prof. K. 
Kluszczyński w otoczeniu JM Rektorap rof . S.A

d-amczaka i Dziekana prof .A . Różowicza 

Dr h.c. prof . K. Kluszczyńskipowykładzie okolicznościowym W laudacj i, promotor Profesor Antoni Różowicz wskazał na znaczny wkład profesora Krzysztofa Kluszczyń�skiego w rozwój maszyn elektrycznych, j ak też nowego interdyscyplinarnego kierunku wiedzy - mechatroniki, a zwłaszcza tego j ej nurtu, który wywodzi się z elektromechaniki, napędu elektrycznego i energoelektroniki. Promotor podkreślił też zasługi nowego doktora h.c. w kształceniu kadr naukowych (14 wypromowanych dokto-rów, z których j edna osoba uzyskałaj uż tytuł naukowy profesora, a dwie – 
stopień doktora habilitowanego).  Bogato ilustrowany wykład profesora 

Krzysztofa Kluszczyńskiego nosił tytuł „Modelowanie w technice i szt
u-ce”. Zawierał liczne przykłady, zaczerpnięte nie tylko z inżynierii i fizyki, ale również ze świata malarstwa, grafiki i muzyki. Integralną częścią wykładu była też kompozycj a profesora Juliana Gembalskiego (wybitnego wirtuoza i wieloletniego Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach), zatytułowana ”Wariacj e na temat harmonicznych wmaszynie indukcyjnej”, oparta na motywie zaczerpniętym w sposób mnemotechniczny z modelu matematycznego
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polih
armonicznej maszyny indukcyjnej , przedstawionej w postaci rozkładu maszyny wielofazowej na maszynyelementarne. Wykład przyj ęto rzęsistymi oklaskami na stoj ąco. Wspaniałą oprawę artystyczną uroczystości zapew-nił znakomity chór Politechniki Świętokrzyskiej , który prezentował w trakcie ceremonii tradycyjne pieśni akade-mickie i patriotyczne. W kulminacyjnym momencie wręczania dyplomu dr h.c. odezwał się też głos rogu paster-skiego. Sygnał na oryginalnym staropolskim instrumencie odegrał słynny góralski muzyk ZbigniewWałach z Iste

b-

nej.  Po wykładzie przyszedł czas na podziękowania nowego doktora h.c., które obj ęły wszystkich zgromadzonych i zostały ciepło, ze wzruszeniem, przyj ęte przez osoby uczestniczące w ceremonii. W swoim wystąpieniu doktor h.c.nawiązał do 
bogatej historii Politechniki Świętokrzyskiej i do początków jej tradycj i, sięgaj ącej Szkoły Akademicz-

no-
Górniczej , założonej w Pałacu Biskupów Krakowskich w 1816 roku przez wybitnego geologa, księdza Stanisła-

wa Staszica.  Na ręce Rektora Politechniki Świętokrzyskiej wpłynęła olbrzymia liczba listów gratulacyj nych z różnychuczelni, od instytucj i państwowych oraz od profesorów z całej Polski. Wśród listów znalazły się również liczne ży-czenia z zagranicznych ośrodków akademickich w Niemczech, Francj i, Holandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Czech, Słowacj i, Słowenii, Macedonii, Ukrainy, Białorusi, Egiptu, Jordanii, USA, Japonii i Australii. List z gratula-cj ami nadesłał również J.E. Arcybiskup Senior Katowicki Damian Zimoń. Listy te i gratulacj e zostały w zwięzłysposób zaprezentowane przez profesora Andrzej a Kapłona. W dalszej części, w imieniu zaproszonych Gości, wy-stąpili przedstawiciele Marszałka Woj ewództwa Świętokrzyskiego iWoj ewody Kieleckiego, którzy podkreślili wy-j ątkowy charakter uroczystości, przeżywanej w tak licznym i urozmaiconym gronie. Po ceremonii miało miej sce
mi
łe spotkanie okolicznościowe w foyer Sali Senatu i Biblioteki Politechniki Świętokrzyskiej , podczas którego no-wo pasowany doktor h.c. Politechniki Świętokrzyskiej przyjmował życzenia, 

gratulacje i adresy okolicznościowe wobecności Jego Magnificencj i Rektora Profesora Stanisława Adamczaka. Należy nadmienić, że uroczystość była na żywo transmitowana w telewizj i internetowej . Transmisj ę obej
rzało150 widzów z różnych kraj ów świata, którzy podkreślali j ej wysoką j akość oraz perfekcyjną pracę operatorów k

a-
mer. Uroczystość nadania doktoratu h.c. profesorowi Krzysztofowi Kluszczyńskiemu w całej rozciągłości wpisuj esię w Jubileusz 50

-
lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kie

l-

cach oraz w Jubileusz 70-
lecia macierzystegoWydziału Profesora,Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w

Gliwicach. Senat Politechniki Świętokrzyskiej nadał profesorowi Krzysztofowi Kluszczyńskiemu trzynasty z kolei dokto-rat honoris causa. Wśród uhonorowanych dotychczas był również członek Komitetu Elektrotechniki PAN prof. zw.dr inż. Henryk Tunia.  Profesor Krzysztof Kluszczyński, oprócz działalności naukowej i dydaktycznej , j est zaangażowany od wielu
lat w prace o

rganizacyj ne w środowisku ogólnopolskim j ako Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotech-niki Teoretycznej i Stosowanej , członek Komitetu Elektrotechniki PAN oraz działacz Stowarzyszenia ElektrykówPolskich. Liczni przedstawiciele tych organizacj i wzięli udział w podniosłej uroczystości nadania doktoratu honoriscausa zasłużonemu reprezentantowi dyscypliny Elektrotechnika  w Polsce. 
 

 
W imieniu środowiska elektrotechników polskich, składamy serdeczne gratulacj e Koledze Profesorowi dr. hab. inż. Krzy sztofowi Kluszczyńskiemu, dr. h. c., z okazj i uzyskanej najwyższej godności akademickiej i ży-czymy dalszych sukcesów naukowych, dydakty cznych i organizacyjnych oraz pomyślności w ży ciu rodzin-

nym. Prof . dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski, dr h.c. 
Honorowy Przewo

dniczący Komitetu Elektrotechniki PAN
 

 Dr hab . inż .Anton iRóżowicz , prof.PŚk
 

LAUDATIO poświęcone Panu Profesorowi zwyczajnemu dr. hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyński
emu 

Magnificencjo Rektorze! 

Wysoki Senacie, 

Dostojny Profesorze, Szanowni Państwo
 

Przypad
ł mi, z woli RadyWydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej , wudziale zaszczyt wystąpienia z laudacj ą, czyli mową sławiącą Uczonego, Nauczyciela Akademickiego oraz Jegodzieła i zasługi.
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Zgodnie ze starą tradycj ą i stosownie do miej sca chciałbym Państwu przybliżyć dzieło naukowe ProfesoraKrzysztofa Kluszczyńskiego, Jego osiągnięcia dydaktyczne, działalność organizacyj ną i przede wszystkimprzedstawić Goj ako uznany autorytet. Krzysztof Kluszczyński urodził się w dniu 11 lipca 1950 roku w Brzeszczach, w rodzinie inteligenckiej. W 1968 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące, z najwyższą uczniowską dystynkcją –
 
Srebrną Odznaką Mickiewiczowską,oraz Szkołę Muzyczną II stopnia w Katowicach, w klasie fortepianu prof.Wandy Uszok.W tym samym roku podjąłstudia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jako naj lepszy studentWydziału Elektrycznegozostał wyróżniony Srebrną Odznaką Kopernikowską „Primus Inter Pares” i stypendium naukowym. Studia ukończył

w 1973 
roku z wyróżnieniem na specj alności maszyny i urządzenia elektryczne.  W 1978 roku uzyskał na Politechnice Śląskiej stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem na podstawieprzedłożonej rozprawy doktorskiej pt.

 Uogóln ien ie transf orma cj i dwuos iowej i jej zastosowanie do analizy n iesymetrycznych maszyn induk cyj nych, a w sz czególnoś ci j ednofazowego s iln ika z kondensa tor em pracy o
uzwojeniach stojana typu T

. W pracy, wykorzystuj ąc teorię przekształceń nilpotentnych, zdefiniował składowezerowe prądów, które nie partycypuj ą w wytwarzaniu głównego strumienia magnetycznego w szczeliniepowietrznej maszyn, a wywołuj ą straty mocy czynnej w uzwoj eniach i dodatkowe strumienie rozproszenia,pogarszaj ąc efektywność przekształcania energii elektrycznej w energię mechaniczną.
 Po uzyskaniu stopnia doktora Profesor Krzysztof Kluszczyński podj ął badania, których wynikiem byłoopracowanie nowej teorii wielofazowej maszyny asynchronicznej przy uwzględnieniu wyższych harmonicznychprzestrzennych przepływu uzwoj eń w graficznej formie „schematu rozkładu maszyny asynchronicznej na maszynyelementarne”. Zaproponował modele matematyczne maszyn elektrycznych, pozwalaj ące orzekać o właściwościachrozwiązania układu równań różniczkowych maszyny bez ich rozwiązywania. Efektem tych prac była, wyróżnionaNagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, monografia habilitacyj na Momen ty pasoży tn icze w maszynach

asynchronicznych, która w 1988 r. stała się podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego Profesor Krzysztof Kluszczyński stał się bardzoaktywny w międzynarodowym środowisku naukowym, uczestnicząc w wielu konferencj ach międzynarodowych iodbywaj ąc wiele wizyt naukowych na uczelniach zagranicznych w różnych kraj ach europej skich, j ak również –

 w Japonii, Chinach, Australii i Ameryce Płn. Te liczne wyj azdy zagraniczne stworzyły szerokie możliwościpropagowania opracowanych modeli, metod obliczeniowych i osiągnięć badawczych Profesora.  

W 1996 roku, w wieku 46 lat, uzys
kał tytuł naukowy profesora nauk technicznych, będąc w tym czasienajmłodszym profesorem w zakresie maszyn elektrycznych w Polsce. Po uzyskaniu tytułu naukowego ProfesorKrzysztof Kluszczyński zmienił podej ście do pracy naukowo-

badawczej , skupiaj ąc się na przekazywaniu wiedzy młodym pracownikom nauki i budowaniu własnego zespołu badawczego. Rozszerzyło się także spektrumzainteresowań naukowo-
badawczych Profesora o zagadnienia szeroko rozumianej mechatroniki. Wraz z zespołemrozpoczął prace z zakresu modelowania, proj ektowania niekonwencjonalnych systemów mechatronicznych orazurządzeń z układami inteligentnymi typu SMART. Jednocześnie skutecznie dążył do kształcenia młodej kadrymechatroników, doprowadzaj ąc w roku akademickim 2008/2009 do uruchomienia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej , po raz pierwszy w Polsce, kierunku mechatronika. Dla szerszego spopularyzowaniamechatroniki w Polsce podjął się roli współzałożyciela Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach i został j ej

pierwszym rektorem. 

Obok znamiennego wkładu badawczego w rozwój maszyn elektrycznych i mechatroniki, ProfesorKluszczyński ma znaczące zasługi na niwie kształcenia kadr naukowych. Wypromował 14 doktorów, z którychj edna osoba uzyskała j uż tytuł naukowy profesora, a dwie –
 stopnie doktora habilitowanego. O znaczeniu, jakie Profesor przywiązuj e do kształcenia kadr naukowych, świadczy zainicj owanie ponad piętnaście lat temu i regularnekontynuowanie Międzynarodowych Warsztatów Doktoranckich. Warsztaty te są największą konferencj ą

dok
torantów i młodych pracowników nauki w Europie Centralnej i Wschodniej , w której rokrocznie uczestnicząprzedstawiciele kilkunastu kraj ów europej skich (Słowacj i, Czech, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacj i,Macedonii, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji) oraz prawie wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Profesor Krzysztof Kluszczyński –

 
inicj ator i opiekun naukowy Warsztatów –

 związał z nimi nazwiska najwybitniej szych profesorów z Polski i zagranicy 
–

 
dzielących się z pasj ą i oddaniemswoj ą wiedzą z doktorantami.  
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Dorobek naukowy Profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego j est bogaty i obejmuj e autorstwo lub współauto r-stwo 6 monografii oraz ponad 250 artykułów i referatów, opublikowanych w czasopismach oraz materiałach kon-ferencyj nych naj bardziej prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencj i naukowych z zakresumaszyn elektrycznych, napędu, teorii obwodów, elektromagnetyzmu i mechatroniki. W zakresie rozwoju mechatroniki Profesor ściśle współpracuj e z międzynarodowym środowiskiem naukowymi współdziała z wieloma instytucj ami i programami międzynarodowymi, ukierunkowanymi na promocj ę iupowszechnianie mechatroniki. W 1998 roku rozpoczął aktywną działalność w ramach UNESCO International
Centre for 

Engineering Education, a w 2002 roku został przewodniczącym Akademickiej Rady Programowej –
 

nowo utworzonej jednostki 
–

 
Centrum Edukacj i w Mechatronice, które odegrało istotną rolę w koordynowaniuwspółpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy różnymi kierunkami kształcenia, które maj ą wpływ na rozwój

mechatroniki.  Od 1999 roku Profesor pełni rolę National Expert oraz członka International Commission w programiemiędzynarodowym Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS. W 2001 roku rozpocząłścisłą współpracę z International Network ”Research and Education in Mechatronics” REM, zrzeszaj ącym ponad200 uczelni i firm zainteresowanych rozwoj em mechatroniki, został członkiem Steering Committee j akoreprezentant środowiska polskiego. Dowodem uznania dla działalności Profesora j est powierzenie Mu organizacj i”V International Workshop REM’2004”, które odbyły się w Kielcach i w których uczestniczyli naukowcy zkikudziesięciu kraj ów.
 W kraj u wyrazem uznania autorytetu naukowego Profesora j est członkostwo w Komitecie Elektrotechniki PAN, Polskim Komitecie Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN oraz w Sekcj iMaszyn Elektrycznych i Transformatorów. W Komitecie Elektrotechniki PAN spełnia On rolę łącznika pomiędzy

PAN a towarzystwe
m naukowym PTETiS, zaś w ramach Komitetu PK

-TMM PAN 
–

 
łącznika pomiędzymechatronikami ze środowiska Wydziałów Mechanicznych a mechatronikami ze środowiska Wydziałów

Elektrycznych.  Od 1999 roku Profesor j est przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej . Szeroka działalność PTETiS w środowisku ogólnopolskim zj ednała Mu sympatię wielu uczelni, czegowyrazem są: medal ”For Meritorious Friends of Technical University of Częstochowa”, medal „Zasłużonemu dla
Politechniki Rzeszo

wskiej”, odznaka „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”, odznaka „Zasłużony dla PolitechnikiŁódzkiej”, Medal 60-
lecia Politechniki Białostockiej , Medal 50-lecia Mykhailo Ostrohradskyi National University 

(Kremenczuk, Ukraina) oraz Medal 65-lecia Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.  Można wymienić j eszcze wiele towarzystw naukowych i stowarzyszeń, w których Profesor KrzysztofKluszczyński aktywnie działa, np.: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu PTZE, StowarzyszenieElektryków Polskich, International Compumag Society UNESCO, International Centre for Engineering Education 

oraz International Liaison Group on Engineering Education.  Lista pełnionych funkcj i Profesora w organizacj ach zawodowych, radach naukowych, stowarzyszeniach j estdługa i świadczy o Jego ogromnej aktywności. Profesor Krzysztof Kluszczyński współpracował i współpracuj e zwieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą i nie sposób wymienić tu wszystkich. O wysokiej pozycj i naukowej Profesora w środowisku naukowym świadczy także powoływanieGo na recenzenta wprzewodach o tytuł naukowy lub stanowisko profesora oraz w przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Profesor Krzysztof Kluszczyński regularnie przygotowuj e recenzj e dla wielu czasopism międzynarodowych i
krajowych oraz dla 

kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencj i. Był redaktorem działowym, aobecnie j est członkiem Rady Programowej „Przeglądu Elektrotechnicznego”. Od momentu powołania pełni rolęeksperta w Państwowej Komisj i Akredytacyj nej dla kierunku elektrotechnika. Jest również recenzentem dla
Fundacji Nauki Polskiej. W ramach działalności naukowej i badawczej był kierownikiem dziewięciu grantów i współwykonawcąkilku grantów przyznanych przez Komitet Badań Naukowych i Radę Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zrealizował wiele prac naukowo-

badawczych dla przemysłu między innymi dla FUJI FILM
Manufacturing Europe B.V. w Holandii, Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-

Międzylesiu, Fabryki SilnikówMałej Mocy SILMA w Sosnowcu, Ośrodka Badawcz
o-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych KOMEL, Daimler 

Chrysler Rail Systems ZWUS w Katowicach; Fabryki Silników Elektrycznych BESSEL w Brzegu, Fabryki
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Aparatów Elektrycznych APENA w Bielsku
-
Białej , Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn

Elektrycznych DOLMEL 
we Wrocławiu, Instytutu Automatyzacj i Systemów Elektoenergetycznych IASE wGdańsku oraz Ośrodka Badawczo-

Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych BUMAR w Gliwicach
-
Łabędach.

 Na szczególne podkreślenie zasługuj ą związki Profesora z naszą Uczelnią. Od ponad dwudz iestu lat wspiera naukowe i organizacyj ne inicj atywy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, będąc konsultantem iopiniodawcą wielu inicj atyw maj ących wpływ na rozwój Wydziału. Profesor uczestniczy w rozwoj u młodejkadry naukowej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Istotną formą współpracy byławspółorganizacj a bądź wspólna realizacj a konferencj i naukowych „V International Workshop REM”, „WybraneZagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki”. Na podkreślenie zasługuj ą Jego wieloletn ie kontakty naukowe i współpraca ze środowiskiem akademickim Wydziału. Znaj duj e to wyraz we wspólnych seminariach naukowychzespołów badawczych i doktorantów, część z nich o charakterze ogólnowydziałowym, czego przykładem j estchociażby wykład naukowy Profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego na temat nowej nieharmonicznej analizy
maszyn elektrycznych. Wysiłek i osiągnięcia Profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego nie mogły pozostać niezauważone przez szerszegrona, nie tylko akademickie. Wyrazem uznania zasług związanych z działalnością naukową, zawodową,organizacyj ną i społeczną są przyznane Profesorowi odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody iwyróżnienia, spośród których do najważniej szych należy zaliczyć: 

- 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 

- 
Złoty Krzyż Zasługi, 

- 
Srebrny Krzyż Zasługi, 

- Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

- 
nagrody Ministrów Nauki i SzkolnictwaWyższego –

 
indywidualne oraz zespołowe za działalność naukową, 

- nagroda Ministra Edukacji Narodowej, 

- 
liczne nagrody Rektora Politechniki Śląskiej . Zdaj ę sobie sprawę, że w tak krótkim wystąpieniu nie udało mi się przedstawić wszystkich osiągnięć i zasługProfesora Krzysztofa Kluszczyńskiego, które skłoniły JM Rektora i Wysoki Senat Politechniki Świętokrzyskiej donadania Profesorowi godności doktora honoris causa naszej Uczelni. Nadanie profesorowi Krzysztofowi Kluszczyńskiemu przez Senat Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcachtytułu doktora honoris causa j est zaszczytem nie tylko dla Uhonorowanego, ale także dla społeczności akademickiej

naszej Uczelni.  

Kielce, 20 stycznia 2015 r. 

STOPNIE NAUKOWE Dr inż. Maciej Gwoździewicz
 – Analiza właściwości j ednofazowych silników synchroniczny ch z magnesami trwałymi

 
Promotor: 

dr hab. inż.
Jan Zawilak 

–
 profesor Politechniki 

Wrocławskiej  
Recenzenci: 

prof. dr hab
. inż. Marian Łukaniszyn - Politechnika Opolska, 

prof. 
dr hab. inż.Woj ciech Szeląg - Politechnika 

Poznańska. Stopień nadała Rada Wydziału Elektrycznego PolitechnikiWrocławskiej  w dniu 19 stycznia 2015 r. Praca do wgl
ą�

du w bibliotece Politechniki 
Wrocławskiej. 

 Dr inż. Marcin Pepliński
 – Wp ływ subharmoniczny ch i interharmoniczny ch nap ięcia na prądy i temperaturęuzwoj eń silników indukcyj ny ch mały ch 

Promotor: 
dr hab. inż. Piotr Gnaciński - prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni 

Recenzenci: dr hab. inż. Roman Krok - 
Politechnika Śląska, dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski - 

prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej . Stopień nadała Rada Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni w dniu 15 stycznia 2015 r. Praca do wglądu w bibliotece Akademii Morskiej w Gdyni. 
 NOWE KSIĄŻKI

 Roman Dzieślewski (1863-1924) był pierwszym polskim profesorem elektrotechniki, rektorem SzkołyPolitechnicznej we Lwowie i twórcą kierunku elektrotechnika. Opisani w książce jego wybitni współpracownicy
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i 
uczniowie kontynuowali to dzieło na p

olskich politechnikach. R. 
Dzieślewski był inicj atorem powstania

pierwszego (1894 r.) na ziemiach polskich elektrycznego tramwaju. Autor książki prof. Jerzy Hickiewicz przedstawił sylwetkę tego wybitnego nauczyciela akademickiego,społecznika i samorządowca oraz historię tworzenia się i rozwoju polskiego szkolnictwa politechnicznego. Książka
udokumentowana jest wieloma przypisami, jest bogato ilustrowana (ponad 170 il.), z obszernymi  streszczeniami w j ęzyku angielskim.  

Indeks zawiera ponad 400 nazwisk,  wykaz literatury prawie 200 pozycj i, a dodatkowo w książce umieszczonounikatowy reprint sprawozdania R. Dzieślewskiego i J. Hohbergera, z 1892 r. pt. Sprawozdanie w sprawie budowy 

kolei elektrycznej we Lwowie
. Książkę w twardej oprawie, formatu B5, liczącą 288 stron, wydrukowano w kolorze 

na papierze kredowym. 

 

 

KOMUNIKAT 
 Uprzejmie informuj e, że w czasie trwania SME 2015 w Chmielnie, w dn. 23.06.2015 r. (wtorek) o godz.16.30, odbędzie się zebranie

Sekcji Maszyn Elektrycznych i 
Transformatorów KE PAN

.  
 P rzewodniczący, prof . dr hab. inż .Kaz imierz Zakrzewski 


