
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

w roku akademickim: 2012/2013

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

  1   Sterownik silnika o ZS dla pojazdów off-road

  2   Analiza procesu sterowania w automatycznym  układzie napędowym

  3   Sterowanie silnikiem ZI w procesie przejściowym rozpędzania samochodu osobowego

  4   Wyznaczanie momentu bezwładności układu napędowego na podstawie testu drogowego

  5   Analiza wskaźników pracy hybrydowego układu napędowego samochodu

  6   Analiza wskaźników pracy bezstopniowego układu napędowego samochodu w cyklach badawczych

  7   Stanowiskowe badania oporów własnych przekładni bezstopniowej

  8   Analiza doboru przełożeń w ruchu miejskim

  9   Metody oceny stanu technicznego łożysk turbosprężarki

  10   Badania wskaźników pracy bezstopniowego układu napędowego samochodu

  11   Wpływ poślizgu kół napędzanych na wyznaczanie charakterystyk układu napędowego
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Sterownik silnika o ZS dla pojazdów off-road

  Wersja angielska tytułu pracy  Diesel engine controller for off-road vehicles

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzić analizę konstrukcji sterownika silnika o zapłonie samoczynnym pojazdów poza drogowych.

Wyznaczyć wytyczne projektowe dla danego sterownika. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Analiza procesu sterowania w automatycznym  układzie napędowym

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of process control in the automatic power transmission system

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzić analizę konstrukcji układu napędowego samochodu Fiat Panda i Punto. Wyznaczyć różnice w

procesie sterowania. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Sterowanie silnikiem ZI w procesie przejściowym rozpędzania samochodu osobowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Spark ignition engine control on the transition the acceleration of a passenger car

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzić analizę parametrów silnika w procesie rozpędzania samochodu osobowego. Analiza może

być wykonana na hamowni silnikowej lub w badaniach drogowych. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Wyznaczanie momentu bezwładności układu napędowego na podstawie testu drogowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Determination of moment of inertia of drivetrain

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Analiza literaturowa zagadnienia. Przegląd zebranych danych eksperymentalnych. Przygotowanie

eksperymentu. Analiza wyników. Sformułowanie wniosków

  Informacje dodatkowe  Niezbędna znajomość programu Matlab. Student będzie wykonywać testy drogowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Analiza wskaźników pracy hybrydowego układu napędowego samochodu

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of operating indexes of automotive hybrid powertrain

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie przeglądu literatury i analizy informacji dotyczącej działania samochodowych hybrydowych

układów napędowych. Analiza teoretyczna wskaźników pracy układu napędowego w wybranych cyklach

badawczych (np. EUDC) oraz teście rozpędzania w oparciu o  koncepcyjny hybrydowy układ napędowy

samochodu Fiat Panda 

  Informacje dodatkowe  Wykorzystanie programu Excel i/lub Matlab do przeprowadzenia analizy oraz graficznej prezentacji

otrzymanych wyników.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Analiza wskaźników pracy bezstopniowego układu napędowego samochodu w cyklach badawczych

  Wersja angielska tytułu pracy  Operating indexes analysis of automotive continuously variable powertrain at test cycles

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie przeglądu literatury i analizy informacji dotyczącej działania samochodowych

bezstopniowych układów napędowych. Analiza teoretyczna wskaźników pracy układu napędowego

samochodu Fuat Punto Speedgear w wybranych cyklach badawczych homologacyjnych z uwzględnieniem

wybranych strategii sterowania zmianą przełożenia. 

  Informacje dodatkowe  Wykorzystanie programu Excel i/lub Matlab do przeprowadzenia analizy oraz graficznej prezentacji

otrzymanych wyników.
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Stanowiskowe badania oporów własnych przekładni bezstopniowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Test bench research of Continously Variable Transmission?s self-resistance

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie przeglądu literatury i analizy informacji dotyczącej oporów własnych przekładni.

Przygotowanie stanowiska do badań przekładni (przyłączenie karty pomiarowo-sterującej). Przeprowadzenie

wstępnych stanowiskowych badań oporów własnych przekładni uwzględniających wpływ prędkości obrotowej

wejściowej i temperatury oleju. Analiza i prezentacja wyników badań

  Informacje dodatkowe  Wykorzystanie pakietu MS Office (Excel) i/lub Matlab do opracowania wyników badań i ich graficznej

prezentacji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Hetmańczyk Ireneusz

  Tytuł pracy  Analiza doboru przełożeń w ruchu miejskim

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of the ratio in the urban traffic

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Na podstawie zarejestrowanych plików z przejazdów samochodu dokonać analizy doboru przełożeń i

momentów zmian biegów oraz określić wpływ doboru przełożenia na zużycie paliwa.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Polnar Józef

  Tytuł pracy  Metody oceny stanu technicznego łożysk turbosprężarki

  Wersja angielska tytułu pracy  Method of opinion of technical state bearings turbo charger

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy przewidziano analizę literaturową dotycząca tematu. Wykonanie badań szczelności łożysk w

próbce turbosprężarek tego samego typu. Opracowanie kryterium oceny stanu technicznego łożysk

turbosprężarki.  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Badania wskaźników pracy bezstopniowego układu napędowego samochodu

  Wersja angielska tytułu pracy  Research of operating indexes of automotive continuously variable powertrain

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie przeglądu literatury dotyczących badań samochodowych układów napędowych.

Przeprowadzenie  badań drogowych (głównie próby rozpędzania oraz jazdy w warunkach miejskich) z

wykorzystaniem samochodu Fiat Punto Speedgear. Analiza przebiegu wybranych wskaźników pracy układu

napędowego,  prezentacja wyników badań

  Informacje dodatkowe  Wykorzystanie pakietu MS Office (Excel) i/lub Matlab do opracowania wyników badań i ich graficznej

prezentacji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Wpływ poślizgu kół napędzanych na wyznaczanie charakterystyk układu napędowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of driving wheels slip on drivetrain characteristics determination

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  teoretyczno-badawcza

  Zadania do zrealizowania  Analiza literaturowa zagadnienia. Przegląd zebranych danych eksperymentalnych. Przygotowanie

eksperymentu uzupełniającego. Analiza wyników. Sformułowanie wniosków.

  Informacje dodatkowe  
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