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dr inż. Marek Wiśniewski 

1. Projekt koncepcyjny wykorzystania paneli fotowoltaicznych do zasilania 

domu jednorodzinnego. 

Praca powinna przedstawiać rodzaje systemów PV i ich elementy składowe. 

Analizę problemów eksploatacyjnych mikroinstalacji PV. Aspekty techniczne, 

prawne i ekologiczne związane z eksploatacją instalacji PV. Analizę 

ekonomiczną eksploatacji. W części praktycznej powinien być przedstawiony 

projekt instalacji do zasilania budynku mieszkalnego. 

2. Projekt stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania sprawności kominka 
z płaszczem wodnym. 
Praca powinna zawierać ogólną charakterystykę kominka z płaszczem wodnym 

współpracującym z nagrzewnicą powietrzną. Należy zaprojektować instalację 

pomiarową stanowiska i zaproponować sposób obliczania sprawności kominka. 

W drugiej części pracy należy stworzyć instrukcję ćwiczenia laboratoryjnego dla 

ww  instalacji. 

 

dr inż. Michał Pająk 
1. Opracowanie rozmytego modelu procesu użytkowania elementów 

elektrociepłowni geotermalnej 
Praca obejmuje sformułowanie modelu rozmytego procesu użytkowania 

wybranego urządzenia energetycznego elektrociepłowni geotermalnej na bazie 

próbek w postaci wejścia – wyjście, przeprowadzenie analizy adekwatności 

wykonanego modelu oraz wykonanie komputerowego systemu eksperckiego 

wspomagającego operatora prowadzącego użytkowanie analizowanego 

urządzenia 

2. System ekspercki wspomagający proces wyboru miejsca posadowienia 
małej elektrowni wodnej 
Praca obejmuje określenie w trakcie badań literaturowych kryteriów oceny 

miejsca posadowienia MEW, wybranie wyróżników określających stopień 

spełnienia sformułowanych kryteriów, wag kryteriów oraz wykonanie systemu 

komputerowego pozwalającego na ocenę jakości wprowadzanych wariantów. 

3. Komputerowy system zdalnego nadzoru stanu pracy małej elektrowni 
wodnej 



Praca obejmuje przeprowadzenie analizy, projektu oraz wykonanie 

oprogramowania służącego do zdalnego nadzoru nad parametrami pracy 

MEW. Oprogramowanie obejmuje również możliwość podglądu przez Internet 

obrazu z nadzorowanego obiektu.   

4. Studium opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
rolnictwie 
Praca obejmuje analizę literaturową zagadnień audytu energetycznego 

zastosowań OZE w rolnictwie. Na tej podstawie w wyniku przeprowadzonych 

badań należy sformułować listę kryteriów oraz ich wagi pozwalające na 

przeprowadzenie analizy opłacalności zastosowania różnych wariantów 

implementacji OZE w wybranych obiektach rolniczych. 

5. Oprogramowanie do wyznaczania prędkości przepływu w kanale 
wylotowym wentylatora   
Praca obejmuje analizę literaturową sposobów pośredniego wyznaczania 

prędkości przepływu w kanale wylotowym wentylatora i na tej podstawie 

opracowanie oprogramowania pozwalającego na wyznaczanie tej prędkości w 

sposób automatyczny. 

6. System wielokryterialnej oceny ekologiczności źródeł energii   
Praca obejmuje określenie w trakcie badań literaturowych kryteriów oceny 

ekologiczności źródeł energii, wybranie wyróżników określających stopień 

spełnienia sformułowanych kryteriów, wag kryteriów oraz analizę wybranych 

źródeł energii w świetle zidentyfikowanych kryteriów przy pomocy systemu 

komputerowego. 

 

dr inż. Przemysław Motyl 
1. Ocena wpływu regulacji Uchwały antysmogowej dla Mazowsza na jakość 

powietrza w Radomiu. 
Celem pracy jest dokonanie analizy jak poszczególne zapisy tzw. Uchwały 
antysmogowej dla Mazowsza mogą wpłynąć na emisję zanieczyszczeń 
emitowanych na terenie Radomia z domowych instalacji grzewczych. 

2. Ocena wpływu jakości paliwa i zachowań konsumenckich na pracę 
domowej instalacji grzewczej o mocy do 20 kW. 
Celem pracy jest wykonanie analizy wpływu stosowanego paliwa (rodzaj, 
własności, wilgotność itp.) i praktyk konsumenckich na sprawność domowego 
urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym (kominek, kocioł grzewczy). 
W ramach prac niezbędne będzie wykonanie eksperymentu 

 

dr inż. Bogdan Noga  

1. Analiza możliwości pozyskiwania i zagospodarowania wód termalnych w 

rejonie Radomia 

2. Analiza efektywności wykorzystania gruntowych pomp ciepła do 
ogrzewania kompleksu budynków Wydziału Mechanicznego UTH w 
Radomiu 

 

 


