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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: 1, stacjonarne i niestacjonarne 

 
Dr hab. inż. KRZYSZTOF GÓRSKI, prof. UTH Radom 
 

Lp. TEMAT OPIS TEMATU 

1. Projekt i budowa układu wydechowego 
dla silnika FIAT 1.1. MPI 

Celem pracy jest zaprojektowanie, a następnie 
wykonanie układu wydechowego dla silnika FIAT 
1.1 MPI. Silnik będzie udostępniony w 
laboratorium Katedry Pojazdów Samochodowych. 
Układ wydechowy ma zapewnić możliwość 
poboru spalin przez analizator. 

2. Diagnostyka silnika o zapłonie iskrowym 
z wielopunktowym wtryskiem paliwa 

Celem pracy jest analiza metod diagnozowania 
silników o ZI z wielopunktowym wtryskiem 
paliwa. W ramach pracy należy wykonać badania 
diagnostyczne silnika FIAT 1.1 MPI. Następnie 
należy wykonać niezbędne czynności, które 
pozwolą uruchomić ten silnik w laboratorium 
Katedry Pojazdów Samochodowych. 

3. Aspekty ekonomiczne eksploatacji 
pojazdów z napędem elektrycznym 

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy 
kosztów eksploatacji pojazdów z napędem 
elektrycznym w Polsce. Uzyskane rezultaty należy 
odnieść do kosztów eksploatacji 
porównywalnego pojazdu wyposażonego w 
konwencjonalny układ napędowy 

4. Aspekty ekologiczne eksploatacji 
pojazdów z napędem elektrycznym 

Celem pracy jest porównanie śladu węglowego 
pojazdów z napędem elektrycznym i spalinowym 
w wybranych krajach europejskich. Należy ocenić 
emisję CO2 wynikającą z produkcji energii 
elektrycznej w tych krajach oraz wskazać 
perspektywy zmian. 

5. Projekt i budowa stanowiska do 
diagnostyki układu paliwowego silnika 
FIAT 1.1 MPI 

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie 
systemu do diagnostyki układu zasilania paliwem 
silnika FIAT 1.1 MPI. System ma umożliwić pomiar 
ciśnienia paliwa, parametrów elektrycznych 
układu zasilania pompy paliwa oraz natężenia 
jego przepływu. 

6 Projekt i wykonanie konstrukcji lekkiego 
trójkołowca z napędem elektrycznym 

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie 
konstrukcji nośnej lekkiego trójkołowca 
przystosowanego do napędu elektrycznego.  

7. Elektryczny układ napędowy do lekkiego 
trójkołowca  

Celem pracy jest przygotowanie elektrycznego 
układu napędowego dla lekkiego trójkołowca.  
W ramach pracy należy wyposażyć wybrany 
trójkołowiec w opracowany układ napędowy 
wraz niezbędnym osprzętem 

8. Opracowanie systemu zasilania dla 
trójkołowca o zasięgu do 50 km 

Celem pracy jest opracowanie systemu zasilania 
dla lekkiego trójkołowca z napędem elektrycznym 
o zasięgu do 50 km.  
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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: 1, stacjonarne i niestacjonarne 
 

dr inż. ALICJA WĄSOWICZ 
 

LP TEMAT OPIS TEMATU 

1 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. 

2 Diagnostyka i naprawa motocykli  

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 

motocykli oraz projekt usprawnień tych procesów, 

zwiększających bezpieczeństwo użytkowników 

motocykli i innych uczestników ruchu drogowego a 

także minimalizujących czas i koszty obsług, co 

może przyczynić się do zwiększenia 

konkurencyjności firmy na rynku. 

3 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. 

4 Produkcja przyczep i naczep 

samochodowych 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 przyczep  

i naczep samochodowych. 

5 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, mających wpływ na 

bezpieczeństwo w transporcie drogowym a także 

na czas, koszty i jakość obsługi klienta serwisów 

lub salonów samochodowych. 
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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: 1, stacjonarne i niestacjonarne 
 

dr inż. ZYGMUNT TRELA 
 

LP TEMAT OPIS TEMATU 

1 Stacja Kontroli Pojazdów jako 
ważny element bezpieczeństwa w 
transporcie drogowym 

Celem jest analiza funkcjonowania SKP w systemie 
eksploatacji, przedstawienie zasad funkcjonowania 
SKP w świetle nowych wymagań oraz wskazanie 
możliwości ich dalszego doskonalenia 

2 Tendencje rozwojowe układów 
hamulcowych w samochodach 
ciężarowych: 

Celem pracy jest analiza rozwiązań konstrukcyjnych 
układów hamulcowych w samochodach ciężarowych 
oraz wskazanie tendencji rozwojowych i możliwości 
dalszego ich doskonalenia 

3 Analiza rozwiązań konstrukcyjnych 
hamulców długotrwałego działania 

Celem pracy jest analiza rozwoju w zarysie 
historycznym, budowy i zasady działania, zastosowań i 
podziału hamulców długotrwałego działania: 

− hamulce silnikowe  

− zwalniacze cierne  

− zwalniacze elektromagnetyczne  

− zwalniacze hydrokinetyczne  

4 Analiza zastosowań systemów 
hydraulicznych w samochodach 
ciężarowych 

Celem pracy jest analiza zastosowań mechanizmów i 
układów hydraulicznych w samochodach ciężarowych: 

− w układach kierowniczych, 

− w układach zawieszeń samochodów, 

− w układach napędowych, 

− w urządzeniach załadunku i rozładunku 

 
 

http://www.zss.pl/~moto/fotografie/prace_dyplom/retarder/praca_8_31_retarder.htm
http://www.zss.pl/~moto/fotografie/prace_dyplom/retarder/praca_8_32_retarder.htm
http://www.zss.pl/~moto/fotografie/prace_dyplom/retarder/praca_8_33_retarder.htm
http://www.zss.pl/~moto/fotografie/prace_dyplom/retarder/praca_8_34_retarder.htm
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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: 1, stacjonarne i niestacjonarne 
 

dr Małgorzata Wojtyniak  
 

Lp. TEMAT OPIS TEMATU  

1.  

Zastosowanie tworzyw 
sztucznych w budowie 
nadwozi  pojazdów 
samochodowych 

Celem pracy jest przedstawienie aktualnych trendów w 
dziedzinie budowy nadwozi pojazdów samochodowych z 
tworzyw sztucznych i ich prezentacja na przykładzie 
wybranego modelu pojazdu samochodowego. W pracy 
powinny być przedstawione następujące zagadnienia: 
Trendy proekologiczne w budowie nadwozi pojazdów 
samochodowych. Charakterystyka tworzyw sztucznych 
stosowanych w budowie nadwozi pojazdów 
samochodowych. Zaprezentowanie nowoczesnych 
rozwiązań w budowie nadwozi z tworzyw sztucznych na 
przykładzie wybranego modelu pojazdu. 

2.  
Zastosowanie biotworzyw 
w budowie pojazdów 
samochodowych  

Celem pracy jest analiza zagadnienia stosowania 
biotworzyw w budowie pojazdów samochodowych oraz 
jego prezentacja na przykładzie wybranego modelu pojazdu 
samochodowego. W pracy powinny być przedstawione 
następujące zagadnienia: Trendy proekologiczne w budowie 
pojazdów samochodowych. Projektowanie elementów z 
tworzyw sztucznych uwzględniające recykling. 
Charakterystyka biotworzyw. Biotworzywa stosowane w 
budowie pojazdów samochodowych. Omówienie 
zastosowania biotworzyw na przykładzie wybranego 
modelu pojazdu samochodowego. Do realizacji pracy 
wymagana jest znajomość języka angielskiego. 

3.  
Projektowanie dla 
recyklingu w przemyśle 
motoryzacyjnym  

Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia projektowania 
elementów pojazdów samochodowych pod kątem łatwego 
demontażu, selekcji zdemontowanych materiałów oraz ich 
podatności na recykling.  W pracy powinny być 
przedstawione następujące zagadnienia: Sposoby łączenia 
elementów. Sposoby selekcji materiałów konstrukcyjnych. 
Stosowanie tworzyw sztucznych podatnych na recykling 
(termoplasty, biopolimery, napełniacze pochodzenia 
naturalnego itp.). Zilustrowanie zagadnienia na przykładzie 
wybranego pojazdu samochodowego. 

4.  
Komponenty tlenowe 
paliw silnikowych 

Celem pracy jest analiza zagadnienia stosowania 
komponentów tlenowych benzyn i olejów napędowych. 
oraz ich wpływu na emisję toksycznych składników spalin. 
W pracy powinny być przedstawione następujące 
zagadnienia: Trendy proekologiczne w wytwarzaniu paliw 
silnikowych. Paliwa reformułowane. Komponowanie paliw. 
Światowa Karta Paliw. Komponenty tlenowe benzyn i 
olejów napędowych. Regulacje prawne w zakresie 
stosowania komponentów tlenowych w paliwach. Wpływ 
komponentów tlenowych na emisję spalin. 
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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: 1, stacjonarne i niestacjonarne 
 

dr inż. ZBIGNIEW CHMIELEWSKI 
 

LP TEMAT OPIS TEMATU 

1 

Ekonomiczne kryterium stanu 
granicznego na przykładzie 
samochodu osobowego klasy 
niższej 

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 

2 

Ekonomiczne kryterium stanu 
granicznego na przykładzie 
samochodu osobowego klasy 
średniej 

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 

3 

Techniczne kryterium stanu 
granicznego na przykładzie 
samochodu osobowego klasy 
niższej 

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 

4 

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. 

5 

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. 

6 

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 

 

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 
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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: 1, stacjonarne i niestacjonarne 
 

dr inż. TOMASZ SKRZEK 
 

LP TEMAT OPIS TEMATU 

1 Układy klimatyzacji samochodowej w 
samochodach z napędem 
elektrycznym  

Celem pracy jest sporządzenie opracowania 
przedstawiającego rozwój konstrukcji układów 
klimatyzacji samochodowej, klasyfikację układów pod 
kątem: rodzaju stosowanego czynnika ziębniczego, 
rodzaju sprężarki, elementu dławiącego, sposobu 
sterowania, oraz ilości stref odbioru ciepła w 
samochodach z napędem elektrycznym. 

2 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. 

3 Analiza procesu spalania w silniku o ZS 
zasilanego quasi-jednorodną 
mieszaniną paliwa Jet A-1 

Celem pracy jest przeprowadzenie badań 
stanowiskowych na jednocylindrowym silniku 
badawczym o zapłonie samoczynnym zasilanym quasi 
- jednorodną mieszaniną paliwa Jet A-1 z powietrzem. 
Badania obejmują wykonanie charakterystyk 
obciążeniowych dla wybranej prędkości wału 
korbowego silnika. W celu realizacji badań konieczna 
jest zmiana parametrów wtrysku z odpowiednich dla 
zasilania ON. Na podstawie parametrów tj: początku 
spalania, stopnia wypalenia ładunku, maksymalnej 
szybkości narastania ciśnienia, średniego ciśnienia 
indykowanego oparta zostanie analiza procesu 
spalania. 

4 Wpływ modyfikacji zawieszenia 
samochodu osobowego na 
stateczność i kierowalność 

Celem pracy jest wykonanie modyfikacji zawieszenia 
samochodu osobowego z wykorzystaniem 
niestandardowych elementów regulacji, 
przeprowadzenie pomiarów stanowiskowych na 
urządzeniu Hofmann Geoliner 3D, oraz 
przeprowadzeniu badań drogowych pojazdu po, jak i 
sprzed modyfikacji. W badaniach określających 
stateczności pojazdu wykonywana zostanie próba 
podwójnej zmiany pasa ruchu, natomiast dla zbadania 
kierowalności wykonywane zostaną próby polegające 
na zadawaniu różnych wymuszeń na kole 
kierowniczym i badaniu reakcji pojazdu. 
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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: 1, stacjonarne i niestacjonarne 
 

dr inż. IRENEUSZ JĘDRA 
 

LP TEMAT OPIS TEMATU 

1 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. 
 

2 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w Radomiu z uwzględnieniem 
kontroli prędkości poruszania się 
pojazdem 

Celem pracy jest opracowanie projektu 
dostosowywania prędkości na określonym 
odcinku charakteryzującym się podwyższoną 
liczbą zdarzeń drogowych, poprawiającego 
aktualny stan.  
 

3 Bezpieczeństwo w transporcie 
ładunków ponadgabarytowych na 
przykładzie 

Celem pracy jest opracowanie projektu 
bezpiecznego transportu ładunku 
ponadgabarytowego na przykładzie konkretnej 
trasy przejazdu 
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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: 1, stacjonarne i niestacjonarne 
 

Prof. dr hab. inż. WINCENTY LOTKO 
 

L.p. TEMAT OPIS TEMATU 

1. Rozwój systemów 
wspomagających bezpieczeństwo 
jazdy w samochodach osobowych 

pilot odległości z asystentem kierowania,  
asystent „martwego pola”, 
asystent utrzymania pasa ruchu,  
systemy ułatwiające parkowanie, 
przedstawienie wymienionych systemów na 
podstawie wybranego producenta,  
kierunki rozwoju systemów wspomagających 
bezpieczeństwo. 

2. Określenie kąta opóźnienia 
samozapłonu dla wybranych paliw 

zestawienie własności fizykochemicznych wybranych 
paliw, wykonanie charakterystyk zewnętrznych dla 
wybranych paliw, opracowanie procesu wtrysku i 
spalania niezbędnych dla określenia kąta opóźnienia 
samozapłonu, określenie zależności kąta opóźnienia 
samozapłonu dla różnych paliw. 

3. Określenie kąta opóźnienia 
wtrysku dla wybranych paliw 

zestawienie własności fizykochemicznych wybranych 
paliw, wykonanie charakterystyk zewnętrznych dla 
wybranych paliw, opracowanie procesu tłoczenia i 
wtrysku niezbędnych dla określenia kąta opóźnienia 
wtrysku, określenie zależności kąta opóźnienia 
wtrysku dla różnych paliw. 

4. Określenie średniej prędkości 
narastania ciśnienia dla wybranych 
paliw 

zestawienie własności fizykochemicznych wybranych 
paliw, wykonanie charakterystyk zewnętrznych dla 
wybranych paliw, opracowanie procesu wtrysku i 
spalania niezbędnych dla określenia średniej 
prędkości narastania ciśnienia, określenie zależności 
średniej prędkości narastania ciśnienia dla różnych 
paliw. 

5. Rozwój konstrukcji systemów 
oświetlenia w samochodach 
osobowych 

uwarunkowania prawne, przekrój historyczny rozwoju 
systemów oświetlenia, systemy oświetlenia głównego,  
systemy oświetlenia pomocniczego, wykonanie badań 
parametrów świetlnych opracowanie wyników. 
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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: 1, stacjonarne i niestacjonarne 
 

dr inż. MAREK GOLA 
 

LP TEMAT OPIS TEMATU  

1 Analiza zmian zachodzących w 
układach wydechowych silników o 
ZI w związku z koniecznością 
ograniczania emisji szkodliwych 
składników spalin. 

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy zmian 
konstrukcji układów wydechowych silników o ZI w 
związku z koniecznością ograniczenia emisji CO, HC, 
NOx w podziale na silniki z wtryskiem pośrednim i 
bezpośrednim. W ramach pracy należy wskazać kierunki 
rozwojowe, które wspierają ograniczenie szkodliwego 
wpływu pojazdów na środowisko naturalne 

2 Analiza zmian zachodzących w 
układach wydechowych silników o 
ZS w związku z koniecznością 
ograniczania emisji szkodliwych 
składników spalin.  

Celem pracy jest dokonanie przeglądu zmian jakie 
nastąpiły w konstrukcji układów wydechowych silników 
o ZS w związku z koniecznością ograniczenia emisji 
cząstek stałych oraz CO, HC, NOx ze szczególnym 
uwzględnieniem współczesnych silników 
samochodowych zasilanych systemem CR. W ramach 
pracy należy wskazać kierunki rozwojowe, które 
wspierają ograniczenie szkodliwego wpływu pojazdów 
na środowisko naturalne 

3 Analiza wpływu czynników 
związanych ze sposobem 
eksploatacji pojazdu na wartość 
używanych samochodów 
osobowych. 

Celem pracy jest dokonanie oceny wpływu wybranych 
czynników związanych ze sposobem eksploatacji 
pojazdu np. duże miesięczne przebiegi, sposób 
serwisowania, używanie pojazdu do celów specjalnych 
na wartość pojazdów o okresie eksploatacji 5 – 10 lat z 
wykorzystaniem programu komputerowego INFO-
Expert. 
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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: I, stacjonarne i niestacjonarne 
 
dr inż. Zbigniew Wołczyński 
 

L.p. Temat Opis tematu 

1 

Opracowanie wskaźnika rodzaju 
spalanej mieszanki dla silnika 
GDI samochodu Mitsubishi 
Carisma 

Celem pracy jest opracowanie wskaźnika rodzaju mieszanki 
(homogenicznej lub uwarstwionej) spalanej w silniku z bezpośrednim 
wtryskiem benzyny dla samochodu Mitsubishi Carisma. Praca 
powinna zawierać: 

• przegląd sposobów zasilania silników ZI 

• przegląd metod tworzenia uwarstwionych mieszanek paliwowo-
powietrznych 

• badania poszukujące sposobu tworzenia mieszanki w silniku GDI 
samochodu Mitsubishi Carisma we wszystkich punktach jego 
pracy 

• identyfikacja sygnałów niezbędnych do działania wskaźnika 

• opracowanie wskaźnika na podstawie przeprowadzonych badań  
i jego sprzętowa realizacja  

• badania opracowanego wskaźnika 

2 

Opracowanie indywidualnego 
elektronicznego zabezpieczenia 
antykradzieżowego na 
przykładzie samochodu 
Mitsubishi Carisma 
 

Celem pracy jest opracowanie indywidualnego elektronicznego 
zabezpieczenia antykradzieżowego dla samochodu z silnikiem ZI  
na przykładzie Mitsubishi Carisma. Praca powinna zawierać: 

• przegląd znanych zabezpieczeń antykradzieżowych 

• opracowanie wytycznych dla zabezpieczeń elektronicznych 

• opracowanie indywidualnego zabezpieczenia i jego sprzętowa 
realizacja 

• badania opracowanego zabezpieczenia 

3 

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 zakończyć się działającym urządzeniem dla wytypowanego 
samochodu. 

4 

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. 
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Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym 
Specjalność: Diagnostyka i naprawa samochodów 
Studia stopnia: I, stacjonarne i niestacjonarne 
 
dr inż. Zbigniew Wołczyński 
 

5 

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. 

6 

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. 

7 

Synteza układów identyfikacji 
chwilowego położenia wału 
korbowego silnika 

Celem pracy jest zaprezentowanie i analiza układów identyfikacji 
chwilowego położenia wału korbowego w cyklu. Należy 
zaprezentować co najmniej trzy rozwiązania. W wyniku analizy 
należy wykazać zalety i wady każdego z nich. Ważnym elementem 
pracy, podnoszącym jej wartość, będzie przeprowadzenie analizy  
w oparciu o badania własne. Praca powinna zawierać: 

• analizę literaturową zagadnienia, 

• program badań umożliwiających przedstawienie różnych 
rozwiązań technicznych stosowanych do określania chwilowego 
położenia wału korbowego silnika i prędkości obrotowej, 

• badania na różnych obiektach rzeczywistych (silnikach), mające 
zilustrować różne rozwiązania techniczne stosowane do 
określania chwilowego położenia wału korbowego silnika i 
prędkości obrotowej, 

• analizę wyników badań. 

8 

Porównanie sterowania kątem 
wyprzedzenia zapłonu w 
silnikach pracujących zgodnie z 
obiegiem Otto i Atkinsona 

Celem pracy jest analiza porównawcza sterowania kątem 
wyprzedzenia zapłonu w silnikach ZI. Praca powinna zawierać: 

• analizę literaturową zagadnienia, 

• program badań wykonanych na silnikach pracujących zgodnie z 
obiegiem Otto i Atkinsona, 

• wyniki przeprowadzonych badań, 

• analizę wyników. 
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Diagnostyka i obsługa układu 
ESP w samochodach osobowych 

− elementy składowe układu (elementy wykonawcze, 
czujniki) 

− zasada działania układu  

− diagnostyka układu ESP 

− usterki w układach ESP (zasilanie, elektronika 
komponentów czujników, wiarygodność sygnałów) 

− naprawa i obsługa układu „ESP” 

− rejestracja sygnałów wybranych czujników na hamowni 
podwoziowej stosowanych w układzie ESP 

− wnioski i zalecenia dla właściwej eksploatacji układu 
ESP 

Projekt stanowiska rejestracji 
wyładowania zapłonowego 

− podstawy teoretyczne wyładowania zapłonowego 

− rozwój układów zapłonowych 

− zapotrzebowanie energetyczne wyładowania 
zapłonowego w nowych systemach sterowania 

− projekt i wykonanie uniwersalnego stanowiska 
dydaktycznego diagnozowania układów zapłonowych 
zapewniającego rejestrację prądu i napięcia 
wyładowania zapłonowego 

Eksploatacja i diagnostyka filtra 
cząstek stałych w silniku o 
zapłonie samoczynnym 
 

  

− powstawanie substancji szkodliwych w procesie 
spalania oleju napędowego 

− metody i sposoby ograniczenia szkodliwości emisji 
spalin 

− filtr cząstek stałych DPF 

− elementy składowe systemu oczyszczania spalin z 
filtrem DPF 

−  sposoby regeneracji filtra cząstek stałych DPF 

− wnioski i zalecenia dla właściwej eksploatacji 
stosowanych systemów i sposobów ograniczenia 
związków szkodliwych emitowanych przez silnik 
wysokoprężny 

Eksploatacja i diagnostyka 
systemu transmisji informacji w 
pojazdach samochodowych 

− systemy transmisji sygnałów w pojazdach 
samochodowych  

− magistrale CAN, LIN, sieci optyczne inne stosowane w 
samochodach 

− diagnostyka systemów przesyłania informacji 

− analiza wybranych usterek układów transmisji 
sygnałów w samochodzie  

− wykonanie tablicy dydaktycznej 
 


