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TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
 - Mechanika i Budowa Maszyn  drugiego stopnia  stacjonarne  SiC

w roku akademickim: 2014_2015

 Lp.  TYTUŁ PRACY (wybranie TYTUŁU z listy przenosi do karty opisu pracy)         REZ. oznacza że temat po uzgodnieniu ze studentem został zarezerwowany

  1   Symulacja cykli jezdnych na hamowni podwoziowej



  2   Symulacja rzeczywistych cykli jezdnych na hamowni podwoziowej REZ.

  3   Analiza zadymienia w cyklach jezdnych

 REZ.

  4   Analiza warunków pracy układu napędowego samochodu osobowego na hamowni silnikowej

  5   Modelowanie cyfrowe przepływu powietrza i mieszanki w gaźniku samochodowym
 REZ.

  6   Przegląd rozwiązań technologicznych nowoczesnych opryskiwaczy polowych REZ.

  7   Wpływ sterowania wtryskiem paliwa na wybrane wskaźniki pracy silnika REZ.

  8   Wpływ sterowania układem recyrkulacji spalin na nierównomierność pracy silnika REZ.

  9   Metody obniżania zużycia paliwa w rajdach turystyczno - nawigacyjnych REZ.

  10   Innowacyjne rozwiązania techniczne w pojazdach rolniczych do zbioru zbóż REZ.

  11   Sterowanie pojazdem przegubowym REZ.

  12   Parametry powietrza zasilającego a wybrane wskaźniki pracy silnika REZ.

  13   Analiza porównawcza własności olejów stosowanych w motoryzacji REZ.

  14   Wpływ organizacji ruchu na efektywność przejazdu REZ.

  15   Projekt Opolskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Symulacja cykli jezdnych na hamowni podwoziowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Simulation of driving cycles on a chassis dynamometer

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy dokonać analizy cykli jezdnych samochodu osobowego na hamowni podwoziowej Maha 500.

Zaprojektować rzeczywiste cykle jezdne dla prób rozpędzania na poszczególnych biegach oraz przez biegi.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Symulacja rzeczywistych cykli jezdnych na hamowni podwoziowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Simulation of real driving cycles on a chassis dynamometer

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy dokonać analizy rzeczywistych cykli jezdnych samochodu osobowego na hamowni

podwoziowej Maha 500. Zaprojektować rzeczywiste cykle jezdne dla jazdy miejskiej i poza miejskiej.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Analiza zadymienia w cyklach jezdnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of opacity in the driving cycles

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy dokonać analizy zadymienia samochodu osobowego poruszającego się według cykli

jezdnych na  hamowni podwoziowej Maha 500. Wykonać instrukcje pomiaru.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Analiza warunków pracy układu napędowego samochodu osobowego na hamowni silnikowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Analizys of operating conditions of the drive system of a passenger car engine test bench

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy dokonać analizy wpływu symulowanych warunków pracy układu napędowego na parametry

pracy silnika.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Modelowanie cyfrowe przepływu powietrza i mieszanki w gaźniku samochodowym

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd gaźników samochodowych,

- dobranie parametrów przepływu powietrza i mieszanki,

- stworzenie geometrii gaźnika samochodowego,

symulacja przepływu powietrza i mieszanki dla wybranego modelu w programie ANSYS FLUENT

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Przegląd rozwiązań technologicznych nowoczesnych opryskiwaczy polowych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  -rodzaje opryskiwaczy polowych

-najważniejsze rozwiązania technologiczne w opryskiwaczach polowych

-najistotniejsze parametry przy ochronie roślin (l/ha, itp)

-jakie rozwiązania wpływają na poprawę ochronę roślin (wzrost wydajności i sprawności funkcjonowania

opryskiwaczy polowych)

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Wpływ sterowania wtryskiem paliwa na wybrane wskaźniki pracy silnika

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of fuel injection control at chosen engine operating indexes

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - analiza wpływu parametrów wtrysku paliwa na wskaźniki pracy silnika ? przegląd literatury

- przeprowadzenie badań stanowiskowych

- analiza wyników badań, sformułowanie wniosków 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Wpływ sterowania układem recyrkulacji spalin na nierównomierność pracy silnika

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of exhaust gas recirculation system at engine operating irregularity

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - analiza wpływ EGR na wskaźniki pracy silnika ? przegląd literatury

- przeprowadzenie badań stanowiskowych

- analiza wyników badań, sformułowanie wniosków

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Hetmańczyk Ireneusz

  Tytuł pracy  Metody obniżania zużycia paliwa w rajdach turystyczno - nawigacyjnych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  teoretyczno-badawcza

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Innowacyjne rozwiązania techniczne w pojazdach rolniczych do zbioru zbóż

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  

Strona15/20



 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Sterowanie pojazdem przegubowym 

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  

Strona16/20



 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Parametry powietrza zasilającego a wybrane wskaźniki pracy silnika

  Wersja angielska tytułu pracy  Parameters of feeding air and chosen engine operating indexes

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - analiza wpływu parametrów powietrza zasilającego na pracę silnika ? przegląd literatury

- przeprowadzenie badań stanowiskowych

- analiza wyników badań, sformułowanie wniosków

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Analiza porównawcza własności olejów stosowanych w motoryzacji

  Wersja angielska tytułu pracy  Comparison analysis of oil properties used in motorization

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd literatury dot. własności olejów i sposobów ich badania, przegląd norm i regulacji, dodatki do

olejów i ich wpływ na własności smarne itd.

- dokonanie klasyfikacji olejów i przegląd oferty rynkowej

- porównanie własności olejów dostępnych na rynku

- sformułowanie wniosków

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Hetmańczyk Ireneusz

  Tytuł pracy  Wpływ organizacji ruchu na efektywność przejazdu

  Wersja angielska tytułu pracy  The impact of traffic management on the effectiveness of urban traffic

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeanalizować organizację ruchu samochodowego na trasie ?tranzytowej? przez miasto. Wykonać

charakterystykę przejazdu, zmierzyć czasy sygnalizacji świetlnej, dokonać symulacji ruchu pojazdu, liczby

zatrzymań, czasu przejazdu itp. Wykonać przejazdy kontrolne.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt Opolskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of Opole Road Safety Observatory

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  

Strona20/20


