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Kamil Kompa urodził się 18 grudnia 1981 ro -
ku w Białej Podlaskiej.

W 2000 roku ukończył Liceum Ogólno -
kształ cące im. Józefa Ignacego Krasze w skie go
w Białej Podlaskiej.

Następnie rozpoczął studia na Wydziale
Elek troniki i Technik Informacyjnych Poli tech -
 niki Warszawskiej. Na tym Wydziale ukoń -
czył dwie specjalności inżynierskie: Bu dowa
i Opro gramowanie Komputerów oraz Kom pu -
terowe Systemy Sterowania, a także obronił
(z wyróżnieniem) pracę inżynierską. Nas tęp nie
ukończył specjalizację Inżynieria Systemów
Informacyjnych na Wydziale Elek tro niki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki War szaw skiej.
Obronił (z wyróżnieniem) pra cę magisterską
Ak celerator obliczeń neuronowych w tech -
no logii FPGA, której promotorem był Jerzy
Chrząszcz. W ramach tej pracy powstał rdzeń
obliczeniowy o ar chi tek turze SIMD. Jest on
pro gramowany w spe cjalnym „neuroasem ble -
rze” wspierającym równoległą architekturę
pro cesora i specyfikę obliczeń neuronowych.
Rdzeń umożliwia mo  delowanie różnych, wie -
lowarstwowych, nieliniowych sieci neuro no -
wych oraz uczenie tych sieci metodą wstecz -
nej propagacji błę du. Akcelerator współpracuje
ze śro do wis kiem Matlab.

Równolegle, Kamil Kompa otrzymał abso -
 lutorium specjalizacji Energoelektronika na
Wy  dziale Elektrycznym Politechniki War szaw -
 skiej. Energoelektronika stanowiła od zawsze
jeden z kierunków jego zainteresowań. Pier -
wsze przekształtniki rezonansowe (do za si la -
nia transformatorów Tesli) budował już w cza -
sie studiów inżynierskich. W czasie studiów
pracował także na stanowisku konstruktora

energoelektronika w MEDCOM Sp. z o.o. —
przy realizacji elektronicznych na pę dów trak -
cyjnych średniego napięcia.

Po ukończeniu studiów został przyjęty na
Studium Doktoranckie na Wydziale Elek tro ni   -
ki i Technik Informacyjnych Politechniki War -
 szawskiej, pod opieką Jana Zabrodzkiego.

Swój doktorat realizował, łącząc zdobyte,
interdyscyplinarne umiejętności. Jego praca
dok  torska dotyczy budowy przekształtnika
ener   goelektronicznego do nowego rodzaju
pom  py reluktancyjnej. Do sterowania napę-
dem wykorzystane zostały między innymi me -
 tody logiki rozmytej. Projekt ten był finanso -
wa ny przez Deutsche Forschungs ge mein schaft
(DFG) i był realizowany w ramach współpracy
z Technische Universität Dres den, Hoch schu -
le für Technik und Wirtschaft Dresden oraz
Zetrum für Angewandte For schung und Tech -
no  logie Dresden. Instytucje te były odpo wie -
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dzial ne za zaprojektowanie i zbudowanie
pom py reluktancyjnej, do któ rej Kamil Kom pa
zaprojektował i zbudo wał przekształtnik ener -
goelektroniczny. Pro mo torami rozprawy dok -
torskiej zostali Antoni Dmowski oraz Norbert
Michalke. W 2010 roku Kamil Kompa obro nił
rozprawę doktorską na Wydziale Elek trycz nym
Poli tech niki Warszawskiej.

W czasie studiów doktoranckich od wie -
dził liczne ośrodki naukowe w Niem czech
oraz CERN w Szwajcarii. W czasie po bytu
w CERN poznawał technologię energoelek tro -
niczną stosowaną w akceleratorze cząs tek. Po
powrocie wystąpił w radiowym pro gra mie
po pularnonaukowym dotyczącym badań pro -
 wa dzonych w CERN. Jest również autorem
licz nych artykułów naukowych.

Od 2010 roku pracuje na stanowisku
adiun k ta na Wydziale Elektroniki i Technik In   -
formacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pro -
 wadzi zajęcia ze studentami, prace dyp lo mo we
i projekty studenckie.

Równolegle prowadzi własne przedsię bior -
 stwo, które w ciągu ostatnich kilku lat rea li zo -
wało badania i inwestowało w rozwój tech no -
 logii budowy nowoczesnych prze kształ tników
energoelektronicznych. Efektem tych prac jest
zaawansowana technologia, która umożliwia
budowę przekształtników do różnych ukła dów
generowania, prze twa rzania i magazynowania
energii elektrycznej. Przeprowadzone badania

obejmują zarówno przekształtniki twardo-
-prze łączane, jak i re zo nansowe. W szcze gól -
ności opracowane i zbu do wane zostały prze -
kształ tniki umożliwiają ce podłączenie róż ne go
rodzaju źródeł energii do systemu elektro ener -
getycznego (tzw. Active Front End ) oraz nis ko -
stratne przekształtniki rezonansowe do syste -
mów zasilania DC i ba te ryjnych. Systemy ste ro -
wania tych prze kształ tników są zrealizowane
przy wykorzys ta niu układów FPGA, co po zwa -
la na imple men tację zaawansowanych algo -
ryt mów ste rowania i przetwarzania sygnałów.
Pierwsze egzemplarze przekształtników prze -
szły nie daw no roczne testy pracy w śro do wis -
ku prze mysłowym. Projekty te Kamil Kompa
prezentował między innymi na jednej z naj -
więk szych, przemysłowych konferencji ener -
go  elektronicznych — „Power Electronics, In -
tel ligent Motion, Power Quality”, PCIM 2009
w Norymbergii.

Za swoje osiągnięcia, Kamil Kompa otrzy -
 mał dwukrotnie (2008 i 2009) stypendium „Ge -
 orgius Agricola” rządu niemieckiego. W 2009
roku otrzymał także stypendium doktoran ckie
Marszałka Województwa Mazowieckiego ze
specjalnym wyróżnieniem za najlepsze pra ce
naukowe w dziedzinie elektroniki.

Włada językiem angielskim i niemieckim.
Za interesowania: sporty, turystyka, biznes i eko -
nomia.
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