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Grzegorz Pankanin urodził się 20 marca 1951
roku w Bydgoszczy. Studia na Wy dzia le Elek -
tro niki Politechniki Warszawskiej ukoń czył
w 1975 roku. W 1984 roku uzyskał stopień
dok  tora nauk technicznych za roz pra wę Me to -
da doboru parametrów prze twor nika pierw sze -
go stopnia w elektronicznym prze pły wo mie rzu
wirowym. W 2009 roku uzys kał stopień dok -
to ra habilitowanego na pod  stawie monografii
Przepływomierz wi rowy — analiza zjawiska
ge neracji wirów. Współ czesne metody badań
i wizualizacji ścieżki wirowej von Karmana.

W latach 1996–2005 był zastępcą dyrek -
to ra Instytutu Systemów Elektronicznych ds.
naukowych. Od 1984 roku pełni funkcję kie -
rownika Zespołu Naukowego. Od 1999 roku
jest wybieralnym członkiem Rady Wy dzia łu
Elektroniki i Technik Informacyjnych. W la -
tach 1999–2005 był członkiem Komisji Rady
Wydziału ds. Badań Naukowych.

Jest członkiem wielu organizacji nauko -
wych. Posiada status senior member w Insti tu -
 te of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
sprawując jednocześnie w Zarządzie Polskiej
Sekcji funkcję Membership Development Of fi -
cer (od 2010 roku). W latach 1986–1990 był
przewodniczącym Sekcji Pomiarów Prze pły -
wu Polskiego Komitetu Pomiarów, Auto ma  ty ki
i Robotyki. W Polskim Sto wa rzy sze niu Po mia -
rów Automatyki i Robotyki POLSPAR w latach
2005–2008 pełnił funkcję wice prze wod ni -
czą cego Komitetu Pomiarów, a w 2008 roku
został wybrany do Zarządu Sto wa rzy sze nia.
Od 1995 roku jest sekretarzem Ko mi sji Czuj ni -
ków Pomiarowych (obecnie Sekcji Mi kro sys -

te mów i Czujników Pomiarowych) Ko mitetu
Metrologii i Aparatury Naukowej Pol skiej Aka -
demii Nauk. Jest członkiem-za ło życielem Pol -
skiego Towarzystwa Techniki Sensorowej.

Grzegorz Pankanin jest recenzentem cza -
so pism naukowych: „Measurement Science
&Tech nology IOP”, „IEEE Trans. Instr.& Meas.”,
„Sen sors & Actu ators A: Physical”, „IEEE Sen -
sors, Mea su re ment”, „Metrology& Mea su re ment
Systems”.

W latach 1995–1998 był członkiem Ko mi -
 sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Po li tech -
nice Warszawskiej, a w latach 1995–1996 —
przewodniczącym Koła przy Instytucie Pod -
staw Elektroniki Politechniki War szawskiej.

W 2003 roku został odznaczony Srebr nym
Krzyżem Zasługi. Trzykrotnie otrzymał na gro -
dę Rektora Politechniki Warszawskiej za wy bit -
ne osiągnięcia naukowe (1993 — ze   społową
II stopnia, 2004 — zespołową I stop nia, 2010
— indywidualną I stopnia).
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obej muje ponad 75 pozycji, 2 patenty oraz
oko  ło 50 raportów. W 2005 roku opubli ko wał
w renomowanym czasopiśmie „Mea su re ment
Science &Technology”, wydawanym przez Ins -
titute of Physics (UK), artykuł prze glą dowy Vor -
tex Flow Meters — Various Me thods of Phe -
no mena Investigations, obejmu ją cy swoją te -
ma tyką szeroki zakres zagadnień z dziedziny
przepływomierza wirowego. Arty kuł spotkał
się z dużym zainteresowaniem (był ściągany
przeszło 500 razy w ciągu pierw szego roku po
opublikowaniu — co oznacza znalezienie się
w grupie 3% artykułów o naj większym zain te -
resowaniu) i jest często cy to wa ny przez licz -
nych autorów.

Głównym wątkiem prowadzonych prac
ba  dawczych są pomiary przepływu. Pierw sze
prace obejmowały konstruowanie przepły wo -
mierzy turbinkowych do pomiaru małych stru -
mieni objętości z przeznaczeniem do pomiaru
zużycia paliwa w pojazdach samocho do wych.
Później na bazie tych doświadczeń rozsze rzo -
no zakres ich zastosowań m.in. do pomiaru
przepływu cieczy żrących w instalacjach che -
 micznych, a także pomia ru bardzo małych
przepływów w stano wis kach probierczych.

Grzegorz Pankanin rozpoczął pionierskie
w Polsce badania nad metodą wirową po mia -
 ru przepływu. Wprowadził polską termino lo -
gię do tej dziedziny. Dotyczy to między innymi
nazwy przepływomierz wirowy. Obec nie jest
ona powszechnie stosowana w litera turze fa -
cho wej i w materiałach promocyj nych. Pro wa -
dzone przez Grzegorza Pankanina badania
zja  wiska ścieżki wirowej von Karmana obej -
mo wa ły prawie wszystkie jego aspekty, ważne
z punktu widzenia jego wykorzystania w prze -
 pływomierzu wirowym. Eksperymenty nau ko   -
 we prowadzone z wykorzystaniem róż nych
me tod badawczych pozwoliły na peł niej sze
zro  zumienie zjawiska, a także od kry cie do tych -
 czas nieznanych jego właściwości.

Grzegorz Pankanin może wykazać się zna   -
czącym dorobkiem konstrukcyjnym. W kie ro -
 wanym przez niego zespole opracowano m.in.:
model użytkowego elektronicznego przepły -

wo mierza małych przepływów na po trzeby
motoryzacji, przepływomierz ma łych prze pły -
wów o obniżonym zakresie po mia rowym dla
cie czy aktywnych che micz nie, przepływo -
mierz cieczy aktywnych che micz nie o pod-
wyższonej temperaturze krzep nięcia, prze pły -
womierz turbinowy do pomiaru zużycia paliw
płynnych w silnikach wysokoprężnych, prze -
pły womierz do po mia ru dawki paliwa w sta no -
wisku probierczym, typoszereg przepływo mie -
rzy dla silników wysokoprężnych jednostek
pływających żeglugi śródlądowej, przepły wo -
mierz tur binowy do pomiaru przepływu w sta -
no wisku do wytwarzania pary wodnej, pro to -
typ agrolotniczego kalkulatora z czujnikiem LV,
serię prototypową licznika ciepła CV-2, ty po -
sze reg przepływomierzy wirowych, przepły -
wo  mierz wirowy do pomiaru przepływu cie czy
ściernej dla stanowisk do polerowania po -
wierz chni kineskopów, przepływomierz wi ro -
wy do pomiaru przepływu koncentratu jabł ko -
wego, mlekomierz. Ciepłomierz CV-2 uzyskał
świadectwo zatwierdzenia typu wy dane przez
PKNMiJ (obecnie GUM).

Prace w dziedzinie pomiarów natężenia
po  la elektrycznego zaowocowały opracowa -
niem zestawu czujników typu „field-mill” prze   -
znaczonych do stałego monitoringu natężenia
pola elektrycznego w atmosferze — w kon tek -
ście przewidywania trzęsień Ziemi, a także
realizacją anten aktywnych do badań zmian
pola natężenia elektrycz nego towarzyszących
doziemnym wyłado waniom atmosferycznym.

Grzegorz Pankanin kierował 5 projekta mi
badawczymi Komitetu Badań Naukowych,
1 pra cą zleconą przez podmiot zagraniczny,
11 projektami zleconymi przez przemysł oraz
25 projektami badawczymi wewnętrznymi.

W ramach działalności dydaktycznej pro -
wa dził wykłady: „Elektroniczne czujniki prze -
 pływu cieczy i gazów”, „Wstęp do teorii ob wo -
dów i sygnałów elektrycznych”, „Mier nic two
wielkości nieelektrycznych” (studia wieczo ro -
we). Był promotorem 14 prac dy plo mowych
inżynierskich i 25 prac dyplo mo wych magis-
terskich.
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