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Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2021/2022 – załącznik 1 

 

Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 

Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 

Studia: I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 

 

LP TEMAT OPIS TEMATU PROMOTOR 

1 Ekonomiczne kryterium 
stanu granicznego na 
przykładzie samochodu 
osobowego klasy wyższej 

Celem pracy jest wyznaczenie stanu granicznego 
samochodu osobowego według kryterium ekonomicznego 
poprzez określenie kosztów eksploatacji wybranego 
pojazdu i odniesieniu ich do wartości granicznej wybranego 
wskaźnika ekonomicznego. 

Dr inż. Zbigniew 
Chmielewski 

2 Techniczne kryterium stanu 
granicznego na przykładzie 
samochodu osobowego 
klasy wyższej 

Celem pracy jest wyznaczenie stanu granicznego 
samochodu osobowego według kryterium technicznego 
poprzez wskazanie i oszacowanie wielkości parametrów 
technicznych stanowiących podstawę określenia stanu 
granicznego i odniesieniu ich do wartości granicznej 
wybranego wskaźnika technicznego. 

Dr inż. Zbigniew 
Chmielewski 

3 Obsługa i naprawa 
automatycznych skrzyń 
biegów samochodów 
osobowych 

Celem pracy jest przeanalizowanie procesu eksploatacji, w 
tym obsługi i naprawy, automatycznych skrzyń biegów 
stosowanych we współczesnych samochodach osobowych. 
Analizę należy wykonać z podziałem na funkcjonujące 
rozwiązania konstrukcyjne. Wskazane jest przygotowanie 
modelowego stanowiska obsługowo-naprawczego dla 
wybranego typu automatycznej skrzyni biegów. 

Dr inż. Zbigniew 
Chmielewski 

4 Obsługa i naprawa układów 
napędowych 4x4 
samochodów osobowych 

Celem pracy jest przeanalizowanie procesu eksploatacji, w 
tym obsługi i naprawy, układów napędowych 4x4 
stosowanych we współczesnych samochodach osobowych. 
Analizę należy wykonać z podziałem na funkcjonujące 
rozwiązania konstrukcyjne. Wskazane jest przygotowanie 
modelowego stanowiska obsługowo-naprawczego dla 
wybranego typu układu napędowego. 

Dr inż. Zbigniew 
Chmielewski 

5 Wpływ dodatku eteru 
dietylowego do wybranego 
oleju roślinnego na 
wybrane parametry 
fizykochemiczne 
uzyskanych mieszanin 
paliwowych 

Celem pracy jest określenie wpływu dodatku eteru 
dietylowego do wybranego oleju roślinnego np. oleju 
oliwkowego na wybrane właściwości fizykochemiczne 
uzyskanych mieszanin paliwowych. 

Dr hab. inż. 
Krzysztof Górski 

6 Wpływy dodatku 
etanolu do wybranego 
oleju roślinnego na 
wybrane parametry 
fizykochemiczne 
uzyskanych mieszanin 
paliwowych 

Celem pracy jest określenie wpływu dodatku etanolu do 
wybranego oleju roślinnego np. oleju oliwkowego na 
wybrane właściwości fizykochemiczne uzyskanych 
mieszanin paliwowych. 

Dr hab. inż. 
Krzysztof Górski 

7 Projekt i wykonanie 
lekkiego pojazdu 
trójkołowego z napędem 
elektrycznym 

Celem pracy jest opracowanie lekkiej konstrukcji pojazdu 
trójkołowego z napędem elektrycznym o cechach 
odpowiednich do ruchu w warunkach jazdy miejskiej. 

Dr hab. inż. 
Krzysztof Górski 

8 Projekt solarnego systemu 
doładowującego 
akumulator pojazdu 
samochodowego 

Celem pracy jest opracowanie systemu doładowującego 
akumulator pojazdu w oparciu o elastyczny panel solarny 
przeznaczony do zabudowy na nadwoziu pojazdu. 

Dr hab. inż. 
Krzysztof Górski 
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9 Systemy konwersji 
tradycyjnych pojazdów 
samochodowych do 
wykorzystania napędu 
elektrycznego 

Celem pracy jest wykonanie analizy rynku w zakresie oceny 
trendów rozwojowych w zakresie przystosowania 
konwencjonalnych pojazdów do zasilania energią 
elektryczną. 

Dr hab. inż. 
Krzysztof Górski 

10 Organizacja 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Radomiu 
na przykładzie  
skrzyżowania  

Celem pracy jest opracowanie projektu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na konkretnym 
skrzyżowaniu charakteryzującym się podwyższoną liczbą 
zdarzeń drogowych, poprawiającego aktualny stan.  

Dr inż. Ireneusz 
Jędra 

11 Diagnostyka i naprawa 
samochodów z 
wykorzystaniem 
dostępnych urządzeń 
diagnostycznych 

Celem pracy jest opracowanie procesu diagnozowania 
usterek na przykładzie konkretnego modelu samochodu. 

Dr inż. Ireneusz 
Jędra 

12 Bezpieczeństwo w 
transporcie ładunków 
ponadgabarytowych  

Celem pracy jest opracowanie projektu bezpiecznego 
transportu ładunku ponadgabarytowego na przykładzie 
konkretnej trasy przejazdu. 

Dr inż. Ireneusz 
Jędra 

13 Diagnostyka i naprawa 
motocykli  z 
wykorzystaniem urządzeń 
diagnostycznych 

Celem pracy jest opracowanie procesu naprawy 
zdiagnozowanej usterki na przykładzie konkretnego 
modelu motocykla. 

Dr inż. Ireneusz 
Jędra 

14 Wpływ zużycia elementów 
wtryskiwaczy na 
charakterystyką 
dawkowania pompy 
wtryskowej 

Celem pracy jest dokonanie przeglądu rozwoju systemów 
wtrysku paliwa do silników wysokoprężnych ze 
szczególnym uwzględnieniem wtryskiwaczy. Dokonać 
wyboru typowych uszkodzeń wtryskiwaczy i wykonać dla 
nich charakterystykę dawkowania, oraz ocenić kształt 
strugi paliwa. 
Zakres pracy obejmuje następujące zagadnienia:  wpływ 
procesu wtrysku na emisję spalin, analiza powodów 
najczęściej występujących uszkodzeń wtryskiwaczy, wybór 
uszkodzonych elementów i ocena ich stan zużycia, 
charakterystyka stanowiska do badania pomp wtryskowych 
i wtryskiwaczy, opisać metodyki badań, badania dla 
wybranych elementów układów wtryskowych i opis 
metodyki badań, charakterystyka wydatku paliwa i strugi 
wtrysku, wyniki badań i ich analiza. 

Prof. dr hab. inż. 
Wincenty Lotko 

15 Diagnostyka pokładowa w 
samochodach osobowych 

Celem pracy jest uzasadnienie celowości stosowania 
diagnostyki pokładowej. Podać rys historyczny jej rozwoju. 
Następnie przedstawić jej rozwiązania we współczesnych 
samochodach osobowych. 
Zakres pracy obejmuje następujące zagadnienia:  
cele stosowania diagnostyki pokładowej. historyczny 
rozwój systemu w różnych środkach transportu (drogowy, 
lotniczy, morski), wybór modeli samochodów osobowych 
najczęściej sprzedawane w Polsce - przykłady po jednym 
dla każdej marki, analiza ich wyposażenia i budowy ze 
szczególnym uwzględnieniem różnic w ramach wybranych 
modeli, ekonomiczny aspekt stosowania diagnostyki 
pokładowej. 
 

Prof. dr hab. inż. 
Wincenty Lotko 
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16 Analiza wpływu stanu 
technicznego pompy 
wtryskowej i jego wpływ na 
charakterystykę 
dawkowania 

Celem pracy jest omówienie systemów wtrysku paliwa do 
silników o zapłonie samoczynnym wyposażonych w pompy 
wtryskowe (rzędowe, rozdzielaczowe, common-rail). 
Wybrać uszkodzone elementy dla każdej z pomp 
wtryskowych. Wykonać charakterystyki dawkowania pomp 
wtryskowych na stole probierczym. 
Zakres pracy obejmuje następujące zagadnienia: opis 
rozwoju systemów wtrysku dla silników o zapłonie 
samoczynnym, wpływ stanu technicznego aparatury 
wtryskowej na emisję spalin, budowa wybranych pomp 
wtryskowych, wybór uszkodzonych elementów układu, 
ocena stanu technicznego uszkodzonych zespołów pomp 
wtryskowych, charakterystyka stanowiska do badania 
pomp wtryskowych, opis metodyki badań i charakterystyki 
prędkościowe dawkowania pomp wtryskowych, 
opracowanie wyników badań i ich analiza. 

Prof. dr hab. inż. 
Wincenty Lotko 

17 Badania porównawcze 
parametrów procesu 
wtrysku i spalania  silnika 
AD3.152 zasilanego 
paliwem FAME i olejem 
napędowym 

Celem pracy jest ocena zastosowań paliw roślinnych do 
silników wysokoprężnych. Następnie na hamowni 
silnikowej należy wykona charakterystyki zewnętrzne 
silnika zasilanego Fame i oleju napędowego. Określić 
parametry wtrysku i spalania.  
Zakres pracy obejmuje następujące zagadnienia: 
zestawienie własności fizykochemicznych wybranych paliw, 
wykonanie charakterystyk zewnętrznych dla wybranych 
paliw, rejestracja parametrów procesu wtrysku dla 
wybranych paliw, rejestracja parametrów procesu spalania 
dla wybranych paliw, charakterystyka stanowiska 
badawczego, opracowanie wyników badań i ich analizy. 

Prof. dr hab. inż. 
Wincenty Lotko 

18 Analiza wpływu zmian 
temperatury powietrza 
doładowanego na proces 
spalania w silniku o ZS 

Celem pracy jest przeprowadzenie badań stanowiskowych 
na jednocylindrowym silniku badawczym o zapłonie 
samoczynnym, polegających na wykonaniu charakterystyk 
obciążeniowych silnika dla kilu wybranych temperatur 
powietrza doładowanego, dla jednej prędkości obrotowej 
wału korbowego. Analiza wyników pozwoli na określenie 
wpływu zmian temperatury powietrza na 
charakterystyczne parametry procesu spalania tj.:  
początek spalania, stopień wypalenia ładunku, maksymalną 
szybkości narastania ciśnienia, średnie ciśnienie 
indykowane.  

Dr inż. Tomasz 
Skrzek 

19 Analiza porównawcza 
procesu spalania w silniku 
o ZS zasilanego paliwem Jet 
A-1 oraz ON 

Celem pracy jest przeprowadzenie badań stanowiskowych 
na jednocylindrowym silniku badawczym o zapłonie 
samoczynnym zasilanym paliwem Jet A-1 oraz ON. Badania 
obejmują wykonanie charakterystyk obciążeniowych dla 
trzech wybranych prędkości obrotowych wału korbowego. 
Na podstawie parametrów tj: początku spalania, stopnia 
wypalenia ładunku, maksymalnej szybkości narastania 
ciśnienia, średniego ciśnienia indykowanego oparta 
zostanie analiza procesu spalania. 
 
 
 
 
 
 

Dr inż. Tomasz 
Skrzek 
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20 Analiza porównawcza 
procesu spalania w silniku 
o ZS zasilanego paliwem Jet 
A-1 oraz Jet A-1 z 
dodatkiem oleju z lnianki 

Celem pracy jest przeprowadzenie badań stanowiskowych 
na jednocylindrowym silniku badawczym o zapłonie 
samoczynnym zasilanym paliwem Jet A-1 oraz mieszaniną 
tego paliwa z olejem z lnianki. Badania obejmują 
wykonanie charakterystyk obciążeniowych dla trzech 
wybranych prędkości obrotowych wału korbowego. Na 
podstawie parametrów tj.: początku spalania, stopnia 
wypalenia ładunku, maksymalnej szybkości narastania 
ciśnienia, średniego ciśnienia indykowanego oparta 
zostanie analiza procesu spalania. 

Dr inż. Tomasz 
Skrzek 

21 Projekt konstrukcji i 
wykonanie mechanizmu 
obrotu samochodu - 
symulatora dachowania 

Celem pracy jest przeanalizowanie dostępnych rozwiązań 
konstrukcyjnych mechanizmu obrotu dla symulatorów 
dachowania zbudowanych w oparciu o samochód 
osobowy. Zaprojektowanie konstrukcji mechanizmu obrotu 
samochodu. Wykonanie mechanizmu wraz z jego 
montażem w symulatorze dachowania. 

Dr inż. Tomasz 
Skrzek 

22 Projekt konstrukcji i 
wykonanie platformy 
mocowania samochodu - 
symulatora dachowania 

Celem pracy jest przeanalizowanie dostępnych rozwiązań 
konstrukcyjnych platformy mocowania samochodu dla 
symulatorów dachowania zbudowanych w oparciu o 
samochód osobowy. Zaprojektowanie konstrukcji 
platformy mocowania samochodu. Wykonanie platformy 
wraz z montażem nadwozia samochodu osobowego. 

Dr inż. Tomasz 
Skrzek 

23 Problemy bezpieczeństwa  
w transporcie drogowym  
związane z realizacją zadań 
przewozowych na 
podstawie 
przedsiębiorstwa 
motoryzacyjnego 

Celem pracy jest analiza zadań przewozowych  
w wybranym przedsiębiorstwie motoryzacyjnym, 
identyfikacja  zagrożeń mogących wystąpić w trakcie 
realizacji tych zadań oraz projekt rozwiązań mogących mieć 
wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie 
drogowym. 

Dr inż. Alicja 
Wąsowicz 
 

24 Diagnostyka i naprawa 
pojazdów w aspekcie 
bezpieczeństwa  
w transporcie drogowym 
oraz zarządzania 
przepływami materialnymi 
i informacyjnymi 
 
 

Celem pracy jest analiza procesów diagnostycznych, 
naprawczych i zarządzania przepływami materialnymi i 
informacyjnymi w wybranym serwisie napraw pojazdów 
oraz projekt usprawnień tych procesów, zwiększających 
bezpieczeństwo użytkowników pojazdów i innych 
uczestników ruchu drogowego a także minimalizujących 
czas i koszty obsług, co może przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności firmy na rynku. 

Dr inż. Alicja 
Wąsowicz 
 

25 Projekt systemu obsługi 
klienta na podstawie 
wybranego serwisu 
samochodowego 
 
 

Celem pracy jest analiza elementów obsługi klienta w 
wybranym serwisie samochodowym i ich pomiar oraz 
zaprojektowanie systemu obsługi klienta, który usprawni 
działania, obniży koszty funkcjonowania firmy a także może 
mieć wpływ na podniesienie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

Dr inż. Alicja 
Wąsowicz 
 

26 Produkcja pojazdów  
z uwzględnieniem 
wymagań bezpieczeństwa 
w transporcie drogowym a 
także możliwości ich 
diagnostyki i naprawy 
 

Celem pracy jest identyfikacja i analiza procesów 
przepływów materialnych i informacyjnych w wybranym 
przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz projekt usprawnień 
tych procesów z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa w transporcie drogowym a także 
możliwości diagnostyki i naprawy na przykładzie pojazdów 
samochodowych. 
 
 
 

Dr inż. Alicja 
Wąsowicz 
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27 Badanie procesów 
dystrybucji w motoryzacji 
pod kątem bezpieczeństwa 
w transporcie drogowym  
 

Celem pracy jest analiza procesów dystrybucji  
w motoryzacji  oraz projekt usprawnień tych procesów 
opracowany na podstawie wybranego przedsiębiorstwa 
(lub grupy przedsiębiorstw), mających wpływ na 
bezpieczeństwo w transporcie drogowym a także na czas, 
koszty i jakość obsługi klienta serwisów lub salonów 
samochodowych. 

Dr inż. Alicja 
Wąsowicz 

28 Komponenty tlenowe 
benzyn silnikowych 

Celem pracy jest analiza zagadnienia stosowania 
komponentów tlenowych benzyn. 
W pracy powinny być przedstawione następujące 
zagadnienia: trendy proekologiczne w wytwarzaniu paliw 
silnikowych, paliwa reformułowane, komponowanie paliw, 
Światowa Karta Paliw, komponenty tlenowe benzyn, 
regulacje prawne w zakresie stosowania komponentów 
tlenowych w paliwach, wpływ komponentów tlenowych na 
właściwości fizykochemiczne benzyn. 

Dr Małgorzata 
Wojtyniak 

29 Komponenty tlenowe oleju 
napędowego 

Celem pracy jest analiza zagadnienia stosowania 
komponentów tlenowych olejów napędowych. 
W pracy powinny być przedstawione następujące 
zagadnienia: trendy proekologiczne w wytwarzaniu paliw 
silnikowych, paliwa reformułowane, komponowanie paliw, 
Światowa Karta Paliw, komponenty tlenowe olejów 
napędowych, regulacje prawne w zakresie stosowania 
komponentów tlenowych w paliwach, wpływ 
komponentów tlenowych na właściwości fizykochemiczne 
olejów napędowych. 

Dr Małgorzata 
Wojtyniak 

30 Problem zasilania silników 
o zapłonie samoczynnym 
paliwem lotniczym Jet A-1 

Celem pracy jest analiza zagadnienia stosowania paliwa 
lotniczego Jet A-1 zamiast oleju napędowego do zasilania 
silników o zapłonie samoczynnym.  
W pracy powinny być przedstawione następujące 
zagadnienia: idea zastąpienia oleju napędowego paliwami 
lotniczymi,  porównanie właściwości fizykochemicznych 
oleju napędowego i paliwa Jet A-1, wpływ stosowania 
paliwa Jet A-1 na emisję spalin z silnika o zapłonie 
samoczynnym, aspekt ekonomiczny i logistyczny problemu. 
Do realizacji pracy wymagana jest znajomość języka 
angielskiego. 

Dr Małgorzata 
Wojtyniak 

31 Rozwój programu  
OCTOPUS CS8380 
v.2020.02  
o dodatkową funkcję 
przeznaczoną  
do wspomagania analizy 
pracy systemów 
mechatronicznych  
w samochodzie 

Celem pracy jest rozwój programu OCTOPUS CS8380 
v.2020.02  
o dodatkową funkcję przeznaczoną do wspomagania 
analizy pracy systemów mechatronicznych w samochodzie 
oraz stworzenie instrukcji obsługi do istniejących funkcji. 
Praca powinna zawierać: 

• analizę istniejących funkcji w programie, 

• instrukcję ich obsługi, 

• propozycję zagadnienia związanego z analizą sygnałów  
w systemach mechatronicznych samochodów nie 
mającą rozwiązania w istniejących funkcjach, 

• opracowanie funkcji w języku Pascal, 

• badania i ich analiza z użyciem opracowanej funkcji. 
 
 
 

Dr inż. Zbigniew 
Wołczyński 
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32 Opracowanie i wykonanie 
symulatora istotnych 
sygnałów w systemie 
sterowania silnika ZI 

Celem pracy jest opracowanie i fizyczne zbudowanie 
symulatora najważniejszych sygnałów w systemie 
sterowania silnika na przykładzie samochodu Mitsubishi 
Carisma GDI. Symulator powinien generować sygnały dla 
płynnie zadawanej prędkości obrotowej i obciążenia a 
także dla trybu mieszanek uwarstwionej i homogenicznej. 
W pracy przewidziano wykorzystanie technologii 
informatycznej na przykładzie projektu ARDUINO. Praca 
powinna zawierać: 

• analizę sygnałów w systemie pod kątem ich 
przydatności do prezentacji pracy systemu sterowania, 

• założenia do projektu symulatora, 

• fizyczną realizację symulatora na przykładzie projektu 
ARDUINO lub innego zaproponowanego przez 
dyplomanta, 

• badania zrealizowanego symulatora, 

• prezentację pracy systemu sterowania silnikiem ZI przy 
użyciu zbudowanego symulatora 

Dr inż. Zbigniew 
Wołczyński 

33 Opracowanie wskaźnika 
zużycia paliwa do 
samochodu z 
elektronicznym wtryskiem 

Celem pracy jest szerokie rozpoznanie tematyki pomiaru 
masy wtryskiwanego paliwa do silnika ZI w elektronicznym 
układzie wtryskowym. Drugim zagadnieniem jest pomiar 
drogi samochodu i wreszcie opracowanie elektronicznego 
układu pomiarowego umożliwiającego wyświetlanie 
chwilowego jak i całkowitego zużycia paliwa na zadanym 
dystansie. W pracy przewidziano wykorzystanie technologii 
informatycznej na przykładzie projektu ARDUINO. Praca 
powinna zawierać: 

• analizę sposobu pomiaru masy paliwa zużywanego 
przez silnik na podstawie sygnałów dostępnych w 
systemie jego sterowania, 

• projekt urządzenia i jego fizyczną realizację, 

• zakończyć się działającym urządzeniem dla 
wytypowanego samochodu, 

• badania zrealizowanego urządzenia. 

Dr inż. Zbigniew 
Wołczyński 

34 Pomiaru prędkości 
obrotowej silnika 
spalinowego i maszyn 
elektrycznych w 
samochodzie z napędem 
hybrydowym 

Celem pracy jest rozpoznanie sygnałów w komunikacji 
pomiędzy sterownikami a silnikiem spalinowym i 
maszynami elektrycznymi oraz opracowanie metody ich 
analizy umożliwiającej chwilowy odczyt prędkości 
obrotowej. Praca powinna zawierać: 

• analizę literaturową sygnałów niosących informację o 
prędkości obrotowej silnika spalinowego i maszyn 
elektrycznych, 

• badania sygnałów w samochodzie Toyota Prius z 
napędem hybrydowym II generacji, 

• propozycję i realizację rozwiązania umożliwiającego 
pomiar prędkości w oparciu o dostępne sygnały, 

• badania zaproponowanego rozwiązania. 
 
 
 
 
 
 

Dr inż. Zbigniew 
Wołczyński 
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35 Pomiar przepływu energii z 
i do akumulatora HV w 
samochodzie  
z napędem hybrydowym na 
przykładzie Toyoty Prius 

Celem pracy jest przeprowadzenie pomiarów przepływu 
energii z- i do akumulatora HV w samochodzie z napędem 
hybrydowym  w różnych stanach drogowych. Wyniki badań 
mają posłużyć identyfikacji pracy sterownika akumulatora 
HV. Praca powinna zawierać: 

• analizę literaturową zagadnienia, 

• propozycję metody pomiaru energii elektrycznej 
przesyłanej z- i do akumulatora HV, 

• program badań, 

• analizę wyników i ocenę parametrów akumulatora HV  
w badanym pojeździe. 

Dr inż. Zbigniew 
Wołczyński 

36 Projekt i realizacja 
sprzętowego wyłącznika 
układu antypoślizgowego w 
samochodzie Toyota Prius 

Celem pracy jest opracowanie sprzętowego wyłączniku 
układu antypoślizgowego w samochodzie Toyota Prius. 
Wyłącznik ten ma m.in. umożliwić prowadzenie badań 
układu napędowego  samochodu w hamowni 
podwoziowej, gdzie napędzana jest tylko jedna oś pojazdu. 
Praca powinna zawierać: 

• analizę literaturową zagadnienia, 

• propozycję i realizacje sprzętową wyłącznika, 

• badania potwierdzające jego poprawną pracę w całym 
zakresie prędkości pojazdu. 

Dr inż. Zbigniew 
Wołczyński 

 


