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WYKAZ TEMATÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA DOKTORANTÓW – NABÓR 2018 

 

Dyscyplina naukowa: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN 

Lp. 
Tytuł lub stopień 

naukowy 
Imię i nazwisko 

promotora 
Temat projektu Harmonogram realizacji projektu 

Jednostka 
organizacyjna* 

1.  prof. dr hab. inż. 
Kazimierz 
BACZEWSKI 

Badanie właściwości reologicznych 
olejów silnikowych w procesie 
użytkowania 

1. Analiza studyjna dotycząca lepkości jako cechy funkcjonalnej oleju 
silnikowego. 

2. Parametry opisujące właściwości reologiczne olejów silnikowych i metody 
ich badania. 

3. Badania eksperymentalne zmiany parametrów lepkościowych oleju podczas 
użytkowania w  silniku. 

4. Opracowanie zasad wykorzystania pomiarów lepkości do monitorowania 
stanu oleju silnikowego. 

5. Podsumowanie i wnioski końcowe. 

IPMiT 

2.  prof. dr hab. inż. 
Kazimierz 
BACZEWSKI 

Badanie stabilności 
termooksydacyjnej paliw ciekłych 

1. Analiza literaturowa obejmująca problemy: 
-  zmiana jakości paliw ciekłych podczas procesów logistycznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem działania ciepła i tlenu powietrza, 
-  teoretyczna analiza procesów utleniania paliw i determinujących je 

czynników, 
-  metody badania procesów termooksydacji paliw. 

2. Ustalenie zakresu, programu i metodyki badań. 
3. Wykonanie badań laboratoryjnych procesów utleniania różnych paliw, 

pochodzenia naftowego i biopaliw, oraz ich mieszanin. 
4. Wykonanie badan eksploatacyjnych starzenia się paliw podczas 

długotrwałego przechowywania. 
5. Próba ustalenia związku pomiędzy starzeniem się i utlenianiem paliw w 

warunkach rzeczywistych i laboratoryjnych (modelowych). 
6. Ilościowe określenie wpływu dostępu powietrza, ciepła, obecności wody i 

zanieczyszczeń na proces utleniania. 
7. Analiza wyników badan i sformułowanie wniosków końcowych. 

IPMiT 

3.  prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI 

Eksperymentalne badania 
właściwości tribologicznych olejów 
zawierających tradycyjne dodatki 
smarnościowe lub heksagonalny 
azotek boru i ciecz jonową 
w warunkach oddziaływania 
różnorodnych wymuszeń 
 

1. Analiza literatury krajowej i zagranicznej oraz sprecyzowanie tematu projektu 
badawczego. 

2. Przygotowanie koncepcji, celu i zakresu projektu badawczego. 
3. Przygotowanie stanowisk badawczych, wykonanie badań 

wstępnych(próbnych) 
4. Przygotowanie do otwarcia przewodu doktorskiego-seminarium otwierające. 
5. Badania eksperymentalne właściwości tribologicznych wybranych olejów 

zawierających określone dodatki. 
6. Wykonanie badań uzupełniających w warunkach różnorodnych wymuszeń. 
7. Analiza i opracowanie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu 

badawczego. 
8. Opracowanie wyników i wniosków końcowych, redakcja rozprawy 

doktorskiej, zdanie wymaganych egzaminów i obrona pracy doktorskiej. 

IPMiT 
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Tytuł lub stopień 

naukowy 
Imię i nazwisko 

promotora 
Temat projektu Harmonogram realizacji projektu 

Jednostka 

organizacyjna* 

4.  prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI 
Wykorzystanie technik przyrostowych 
w konstruowaniu węzłów 
tribologicznych 

Tematyka projektu dotyczy zastosowania technik przyrostowych (druku 3d) do 
tworzenia elementów konstrukcyjnych na aplikacje tribologiczne, w 
szczególności koła zębate i tuleje ślizgowe. Projekt obejmuje zapoznanie się 
ze współczesnymi technikami druku 3d, wykonanie badań eksperymentalnych 
oraz analizę statystyczną.  
1. Analiza stanu zagadnienia. 
2. Opracowanie programu badawczego. 
3. Wykonanie wstępnych obiektów badań i wstępnych badań 

eksperymentalnych. 
4. Przygotowanie do otwarcia przewodu doktorskiego – seminarium 

otwierające. 
5. Wykonanie badań eksperymentalnych. 
6. Analiza i opracowanie wyników badań. 
7. Opracowanie wyników i wniosków końcowych, redakcja rozprawy 

doktorskiej, zdanie wymaganych egzaminów i obrona pracy doktorskiej. 

IPMiT 

5.  prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI 
Wykorzystanie anizotropowych 
struktur materiałowych w 
konstruowaniu węzłów tribologicznych 

Tematyka projektu dotyczy próby zastosowania kompozytowych struktur 
anizotropowych do tworzenia elementów konstrukcyjnych na aplikacje 
tribologiczne. Dotyczy to w szczególności ukierunkowanego odprowadzania 
ciepła w węzłach tribologicznych z polimerowymi elementami konstrukcyjnymi. 
Projekt obejmuje wykonanie badań eksperymentalnych oraz analizę 
statystyczną. 
1. Analiza stanu zagadnienia. 
2. Opracowanie programu badawczego. 
3. Wykonanie wstępnych obiektów badań i wstępnych badań 

eksperymentalnych. 
4. Przygotowanie do otwarcia przewodu doktorskiego – seminarium 

otwierające. 
5. Wykonanie badań eksperymentalnych. 
6. Analiza i opracowanie wyników badań. 
7. Opracowanie wyników i wniosków końcowych, redakcja rozprawy 

doktorskiej, zdanie wymaganych egzaminów i obrona pracy doktorskiej. 

IPMiT 

6.  prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI 

Wykorzystanie sztucznych sieci 
neuronowych w ocenie i 
prognozowaniu zużycia elementów 
węzła tribologicznego na przykładzie 
aparatu czterokulowego 
 

Tematyka projektu dotyczy wykonania testów tribologicznych na aparacie 
czterokulowym w różnych warunkach pracy i przy zastosowaniu wybranych 
olejów i oceny występujących produktów zużycia przy zastosowaniu 
sztucznych sieci neuronowych. Projekt obejmuje wykonanie badań 
eksperymentalnych oraz analizę statystyczną. 
1. Analiza stanu zagadnienia. 
2. Opracowanie programu badawczego. 
3. Wykonanie wstępnych obiektów badań i wstępnych badań 

eksperymentalnych. 
4. Przygotowanie do otwarcia przewodu doktorskiego – seminarium 

otwierające. 
5. Wykonanie badań eksperymentalnych. 
6. Analiza i opracowanie wyników badań. 
7. Opracowanie wyników i wniosków końcowych, redakcja rozprawy 

doktorskiej, zdanie wymaganych egzaminów i obrona pracy doktorskiej. 

IPMiT 
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Lp. 
Tytuł lub stopień 

naukowy 
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Temat projektu Harmonogram realizacji projektu 
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7.  prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI 

Zastosowanie nanoproszku azotku 
boru w modyfikacjach materiałów 
polimerowych na węzły ślizgowe 
 

Tematyka projektu dotyczy zastosowania azotku boru w postaci nanoproszku 
do konstruowania i modyfikacji istniejących polimerowych materiałów 
ślizgowych w celu poprawy właściwości tribologicznych. Projekt obejmuje 
modyfikację wybranych materiałów polimerowych, badania eksperymentalne i 
analizę statystyczną. 
1. Analiza stanu zagadnienia. 
2. Opracowanie programu badawczego. 
3. Wykonanie wstępnych obiektów badań i wstępnych badań 

eksperymentalnych. 
4. Przygotowanie do otwarcia przewodu doktorskiego – seminarium 

otwierające. 
5. Wykonanie badań eksperymentalnych. 
6. Analiza i opracowanie wyników badań. 
7. Opracowanie wyników i wniosków końcowych, redakcja rozprawy 

doktorskiej, zdanie wymaganych egzaminów i obrona pracy doktorskiej. 

IPMiT 

8.  prof. dr hab.  Dorota KOCAŃDA Fizyczne aspekty zjawiska FSW 

1. Przegląd literatury na temat deformacji plastycznej  i zjawiska  termicznego  
w materiale  pod wpływem  narzędzia  FSW.  

2. Zagadnienie termodyfuzji w tworzeniu zgrzeiny  FSW. 
3. Modelowanie deformacji plastycznej  materiału  i zjawiska  termicznego  na 

przykładzie połączenia stopów aluminium PA6-PA6.  
4. Weryfikacja  wyników obliczeniowych z wynikami badań doświadczalnych 

dla połączenia stopów aluminium PA6-PA6.  
 

IBM 

9.  prof. dr hab.  Dorota KOCAŃDA 

Zastosowanie technologii FSP (friction 
stir processing)  do modyfikacji 
własności warstwy wierzchniej  stopu 
aluminiowego PA11 

1. Przegląd literatury na temat  wykorzystania technologii FSP  w 
zastosowaniach praktycznych. 

2. Stopowanie warstwy wierzchniej pierwiastkami w celu  poprawy jej 
odporności na korozję i na zużycie cierne.  

3. Zmiana stanu naprężeń w warstwie wierzchniej  po połączeniu stopów   
PA11--PA11.  

4. Badania  doświadczalne  uzyskanych efektów  ze  stosowania technologii  
FSP dla  stopu  aluminium PA11.  

IBM 

10.  prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI 
Zastosowanie metod komputerowych 
do analizy przebiegu wypadków 
drogowych i ich skutków 

Studia doktoranckie umożliwiają poznanie nowoczesnych metod badania 
przebiegu wypadków drogowych i oceny ich skutków. Metody te są oparte na 
symulacji komputerowej (PC Crash; Matlab, Excel) i rezultatach badań 
eksperymentalnych wypadków drogowych. Program nauczania na studiach 
pozwala na opanowanie metod obliczeniowych i opisowych, stosowanych 
podczas analizy przyczyn i przebiegu wypadków, a także modelowania i 
symulacji zachowania pojazdów oraz działania urządzeń bezpieczeństwa 
biernego. Oddzielnie mogą być rozważane zagadnienia biomechaniki ciała 
człowieka. Przedmiotem rozważań mogą być wypadki drogowe z udziałem 
samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów, motocykli i pojazdów 
wojskowych. Zdobyta wiedza ułatwia pracę samodzielnego eksperta, doradcy i 
rzeczoznawcy w obszarze organizacji i nadzoru ruchu oraz szkolenia 
specjalistów BRD. Praca doktorska podczas studiów jest realizowana w formie 
tzw. projektu badawczego. Jego zakres jest ustalany przed podjęciem studiów. 
Wstępny harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej podano poniżej: 
1. Analiza literaturowa i sprecyzowanie tematu projektu badawczego. 
2. Badania eksperymentalne i komputerowe przebiegu i skutków wypadku 

drogowego. 
3. Przygotowanie do otwarcia przewodu doktorskiego. 
4. Opracowanie wyników badań w projekcie badawczym. 
5. Opracowanie rozprawy doktorskiej. 
6. Złożenie rozprawy i zdanie egzaminów. 

IPMiT 
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Imię i nazwisko 
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11.  prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI 

Doskonalenie elementów i urządzeń 
bezpieczeństwa biernego w aspekcie 
ich wpływu na bezpieczeństwo osób 
jadących 

Na studiach doktoranckich w tym zakresie są prowadzone badania 
eksperymentalne i komputerowe nowych   materiałów,   rozwiązań   
konstrukcyjnych   lub   strategii   działania   ochronnego w samochodowych 
systemach bezpieczeństwa biernego. Program kształcenia obejmuje poznanie 
podstaw modelowania i symulacji komputerowej urządzeń bezpieczeństwa 
biernego oraz analizę skuteczności niektórych rozwiązań konstrukcyjnych i 
materiałowych w pojazdach. Zdobyta wiedza ułatwia pracę samodzielnego 
doradcy, projektanta i eksperta w obszarze urządzeń bezpieczeństwa biernego 
oraz szkolenia specjalistów BRD. Praca doktorska jest realizowana w formie 
tzw. projektu badawczego, a jego zakres jest ustalany przed podjęciem 
studiów. Wstępny harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej podano 
poniżej: 
1. Analiza literaturowa i sprecyzowanie tematu projektu badawczego. 
2. Badania eksperymentalne i komputerowe w aspekcie doskonalenia 

urządzeń bezpieczeństwa biernego. 
3. Przygotowanie do otwarcia przewodu doktorskiego. 
4. Opracowanie wyników badań w projekcie badawczym. 
5. Opracowanie wstępnej redakcji rozprawy doktorskiej. 
6. Złożenie rozprawy i zdanie egzaminów. 

IPMiT 

12.  dr hab. inż. prof. WAT Tadeusz DZIUBAK 

Analiza teoretyczno-eksperymentalna 
organizacji odsysania zanieczyszczeń 
odseparowanych w multicyklonach 
filtrów powietrza silników spalinowych 

1. Analiza wpływu odsysania zanieczyszczeń z osadnika pyłu na pracę filtru 
bezwładnościowego oraz sprecyzowanie tematu projektu badawczego – I 
semestr. 

2. Analiza przyczyn i badania eksperymentalne nierównomierności odsysania 
pyłu z pojedynczych cyklonów multicyklonu - II semestr. 

3. Analiza możliwości poprawy równomierności odsysania pyłu z filtrów 
multicyklonowych – III semestr. 

4. Koncepcja i opracowanie modelu układu odsysania pyłu z multicyklonu - IV 
semestr. 

5. Badania numeryczne modelu - V semestr. 
6. Badania przepływowe osadnika pyłu multicyklonu - VI semestr. 
7. Badania skuteczności filtracji pojedynczych cyklonów w segmencie 

multicyklonu - VII semestr. 
8. Edycja pracy, zdanie wymaganych egzaminów i obrona pracy - VIII semestr. 

IPMiT 

13.  dr hab. inż. prof. WAT Tadeusz DZIUBAK 

Badania i modelowanie właściwości 
dwustopniowego systemu filtracji 
powietrza wlotowego silników 
spalinowych  

1. Analiza zagadnienia w zakresie właściwości materiałów filtracyjnych 
powietrza wlotowego silników- I semestr. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji, 
celu i zakresu pracy. II semestr 

3. Opracowanie metodyki i przygotowanie stanowiska badawczego - III 
semestr 

4. Wykonanie badań eksperymentalnych próbek materiałów filtracyjnych z 
dodatkiem nanaowłókien - IV semestr. 

5. Dobór parametrów badań zestawu filtracyjnego „cyklon-wkład filtracyjny” - V 
semestr. 

6. Wykonanie badań eksperymentalnych zestawu filtracyjnego „cyklon-wkład 
filtracyjny” - VI semestr. 

7. Wykonanie badań eksperymentalnych (ciąg dalszy) Opracowanie wyników i 
wniosków z badań - VII semestr. 

8. Redakcja rozprawy doktorskiej, zdanie wymaganych egzaminów i obrona 
pracy - VIII semestr. 

IPMiT 
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14.  dr hab. inż. prof. WAT Jerzy JACKOWSKI 
Badania i modelowanie właściwości 
opon w warunkach znoszenia 
bocznego 

Celem projektu badawczego będzie ocena właściwości sprężystych i 
zachowania opon toczonych ze znoszeniem bocznym. Wyniki badań 
eksperymentalnych wykorzystane będą do modelowania współpracy opony 
z podłożem oraz oceny zachowania samochodu w sytuacjach krytycznych. 

1. Studia literaturowe w zakresie modelowania opon oraz metod badań 
właściwości ogumienia - I-VIII semestry. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji 
pracy. Sprecyzowanie celu i zakresu pracy - II semestr. 

3. Przygotowanie stanowisk badawczych - III semestr. 
4. Wykonanie badan eksperymentalnych właściwości opon - IV semestr. 
5. Opracowanie modelu matematycznego i numerycznego opony i ruchu 

samochodu - V semestr. 
6. Weryfikacja opracowanych modeli - VI semestr. 
7. Wykonanie badań symulacyjnych ruchu pojazdu - VII semestr. 
8. Opracowanie wyników i wniosków oraz redakcja rozprawy doktorskiej - VIII 

semestr. 

IPMiT 

15.  dr hab. inż. prof. WAT Jerzy JACKOWSKI 
Wykorzystanie sygnału 
wibroakustycznego  
w identyfikowaniu ruchu pojazdu 

1. Studia literaturowe w zakresie identyfikacji sygnałów oraz metod ich 
przetwarzania - I-VIII semestry. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji 
pracy. Sprecyzowanie celu i zakresu pracy - II semestr. 

3. Przeprowadzenie badan drogowych, pomiar sygnałów generowanych przez 
pojazdy - III semestr. 

4. Analiza zarejestrowanych sygnałowi i wskazanie ich cech 
charakterystycznych - IV semestr. 

5. Przeprowadzenie uzupełniających badań drogowych - V semestr. 
6. Opracowanie koncepcji procesu identyfikacji pojazdu - VI semestr. 
7. Wykonanie obliczeń zgodnie z przyjętą koncepcją - VII semestr. 
8. Opracowanie wyników i wniosków oraz redakcja rozprawy doktorskiej - VIII 

semestr. 

IPMiT 

16.  dr hab. inż. prof. WAT Jerzy JACKOWSKI 

Badanie i modelowanie stanu 
obciążeń dynamicznych działających 
na pojazd w warunkach 
jednostronnego zjazdu kół osi jezdnej 
na nieutwardzone pobocze  

1. Studia literaturowe w zakresie modelowania i badań dynamiki ruchu 
samochodów - I-VIII semestry. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji 
pracy. Sprecyzowanie celu i zakresu pracy - II semestr. 

3. Przygotowanie stanowisk i przeprowadzenie badan stanu obciążenia koła w 
warunkach zjazdu koła na nieutwardzone podłoże- III i IV semestr. 

4. Przeprowadzenie badan drogowych pojazdu w warunkach jednostronnego 
zjazdu osi koła na nieutwardzone podłoże - IV i V semestr 

5.   Opracowanie modelu ruchu samochodu - VI semestr. 
6. Weryfikacja opracowanego modelu i wykonanie badań symulacyjnych ruchu 

pojazdu - VII semestr. 
7. Opracowanie wyników i wniosków oraz redakcja rozprawy doktorskiej - VIII 

semestr 

IPMiT 
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17.  dr hab. inż. prof. WAT Jerzy JACKOWSKI 
Badania i modelowanie sprężysto -
tłumiących właściwości opon  
 

1. Studia literaturowe w zakresie modelowania opon oraz metod badań 
właściwości ogumienia - I-VIII semestry. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji 
pracy. Sprecyzowanie celu i zakresu pracy - II semestr. 

3. Przygotowanie stanowisk badawczych - III semestr. 
4. Wykonanie badan eksperymentalnych właściwości opon - IV semestr. 
5. Opracowanie modelu matematycznego i numerycznego opony i ruchu 

samochodu - V semestr. 
6. Weryfikacja opracowanych modeli - VI semestr. 
7. Wykonanie badań symulacyjnych ruchu pojazdu - VII semestr. 
8. Opracowanie wyników i wniosków oraz redakcja rozprawy doktorskiej - VIII 

semestr. 

IPMiT 

18.  dr hab. inż. prof. WAT Jerzy JACKOWSKI 
Analiza bezpieczeństwa pasażerów 
podczas zderzenia tylnego 

1. Studia literaturowe w zakresie modelowania i badań zderzeń samochodów 
od tyłu- I-VIII semestry. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji 
pracy. Sprecyzowanie celu i zakresu pracy - II semestr. 

3. Przygotowanie stanowiska i przeprowadzenie badań stanu obciążenia 
manekina człowieka w warunkach zderzenia od tyłu- III i IV semestr. 

4. Opracowanie modelu układu pasażer- fotel samochodowy - IV i V semestr 
5.  Wykonanie badań symulacyjnych zderzenia od tyłu - VI semestr. 
6. Weryfikacja opracowanego modelu i wykonanie badań symulacyjnych ruchu 

pojazdu - VII semestr. 
7. Opracowanie wyników i wniosków oraz redakcja rozprawy doktorskiej - VIII 

semestr 

IPMiT 

19.  dr hab. inż., prof. WAT 
Józef 
PSZCZÓŁKOWSKI 

Badanie i analiza charakterystyk 
rozruchowych silnika o zapłonie 
samoczynnym 

1. Analiza właściwości rozruchowych silników o zapłonie samoczynnym i 
metod ich badań – I półrocze. 

2. Analiza procesów tworzenia mieszanki palnej podczas rozruchu i metod ich 
badań - II półrocze. 

3. Analiza regulacyjnych charakterystyk rozruchowych silników o ZS i 
opracowanie metod ich badań - III półrocze. 

4. Modernizacja stanowiska do badań rozruchowych silników i wstępne 
badania rozruchowe silnika - IV półrocze. 

5. Analiza dostępnych wyników badań charakterystyk rozruchowych silników i 
opracowanie planu badań - V półrocze. 

6. Realizacja badań charakterystyk rozruchowych silników i opracowanie ich 
wyników - VI półrocze. 

7. Edycja pracy, zdanie wymaganych egzaminów i obrona pracy - VII półrocze. 

IPMiT 

20.  dr hab. inż., prof. WAT Piotr RYBAK 

Badania i analiza obciążeń 
udarowych wozów bojowych 
(gąsienicowych lub kołowych)  
w aspekcie ich oddziaływania na ludzi  
i środowisko 

1.  Analiza na podstawie dostępnych materiałów źródłowych i literatury 
problemu i stanu zagadnienia – I semestr. 

2.  Opracowanie wymagań dotyczących badań obciążeń o charakterze 
udarowym wozów bojowych w zakresie spełnienia wymagań i norm 
wojskowych – II semestr. 

3.  Przygotowanie aparatury do badań eksperymentalnych, opracowanie 
modelu obiektu badań  – III semestr. 

4.  Badania obciążeń o charakterze udarowym działających na wybrane wozy 
bojowe – IV- V semestr. 

5.  Analiza, w oparciu o wykonane badania, obciążeń udarowych działających 
na wybrane wozy bojowe – VI semestr. 

6.  Opracowanie i analiza uzyskanych wyników badań – VII semestr.  
7.  Redakcja rozprawy doktorskiej – VIII semestr. 

IPMiT 
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21.  dr hab. inż., prof. WAT Piotr RYBAK 

Badania zawieszeń gąsienicowych 
wozów bojowych w aspekcie 
zmniejszenia obciążeń dynamicznych 
załogi i wyposażenia.   

1.  Analiza problemu i stanu zagadnienia na podstawie dostępnych materiałów 
źródłowych i literatury  
– I semestr. 

2.  Opracowanie wymagań dotyczących zawieszeń oraz ich badań w zakresie 
spełnienia wymagań 
– II semestr. 

3.  Przygotowanie aparatury do badań eksperymentalnych, opracowanie 
modelu obiektu badań – III semestr. 

4.  Badania obciążeń działających na wóz bojowy w przyjętych warunkach 
eksploatacji, dla różnych rodzajów zawieszeń – IV- V semestr. 

5.  Analiza, w oparciu o wykonane badania, dla różnych rodzajów zawieszeń, 
obciążeń dynamicznych działających na wóz bojowy – VI semestr. 

6.  Opracowanie i analiza uzyskanych wyników badań – VII semestr.  
7.  Redakcja rozprawy doktorskiej – VIII semestr. 

IPMiT 

22.  dr hab. inż., prof. WAT Andrzej TYPIAK 

Badania układu sterowania zespołem 
maszyn roboczych do utrzymania 
przejezdności dróg na terenie kopalni 
odkrywkowej  

1. Analiza literaturowa i sprecyzowanie tematu projektu badawczego. 
2. Badania eksperymentalne i komputerowe wizyjnego systemu 

rozpoznawania obiektów.  
3. Badania eksperymentalne i komputerowe systemu sterowania w oparciu o 

systemy laserowe i GPS.  
4. Przygotowanie do otwarcia przewodu doktorskiego.  
5. Opracowanie wyników badań w projekcie badawczym.  
6. Opracowanie rozprawy doktorskiej.  
7. Złożenie rozprawy i zdanie egzaminów 
 

 
 
 

IBM 

23.  dr hab. inż., prof. WAT Andrzej TYPIAK 

Badania układu generowania trasy dla 
platformy bezzałogowej podążającej 
za przewodnikiem  
 

1. Analiza literaturowa i sprecyzowanie tematu projektu badawczego. 
2. Badania eksperymentalne i komputerowe układów lokalizacji położenia w 

oparciu o systemy wizyjne i laserowe.  
3. Badania eksperymentalne i komputerowe układu generowania trajektorii  dla 

platformy bezzałogowej.  
4. Badania eksperymentalne i komputerowe układu sterowania układem jazdy 

platformy bezzałogowej. 
5. Przygotowanie do otwarcia przewodu doktorskiego.  
6. Opracowanie wyników badań w projekcie badawczym.  
7. Opracowanie rozprawy doktorskiej.  
8. Złożenie rozprawy i zdanie egzaminów 
 

 
 
 
 

IBM 

24.  dr hab. inż., prof. WAT 
Jerzy 
WALENTYNOWICZ 

Symulacyjno – eksperymentalne 
badania rozkładu temperatury w 
płaszczu wodnym tłokowego 
silnika spalinowego. 

1.  Analiza zadań i rozwiązań cieczowych układów chłodzenia tłokowych 
silników spalinowych (sem. 1). 

2.  Analiza metod pomiarowych temperatury, ciśnienia i przepływu cieczy w 
kanałach (sem. 2). 

3.  Analiza metod symulacji przepływu cieczy w kanałach. Wybór programu 
symulacyjnego. Rozpoznanie jego właściwości (sem. 3). 

4.  Opracowanie metody i narzędzi symulacji przepływu cieczy w kanale z 
wymiana ciepła (sem. 4).  

5.  Opracowanie modelu przestrzennego  kanałów cieczowych w płaszczu 
wodnym wskazanego silnika (sem. 5).  

6.  Badania symulacyjne przepływu cieczy z wymianą ciepła w płaszczu 
wodnym silnika (sem. 6; otwarcie przewodu). 

7.  Oprzyrządowanie stanowiska i wykonanie pomiarów rozkładu temperatury  
w wybranych miejscach płaszcza wodnego wskazanego silnika (sem. 7).  

8.  Analiza wyników badań i symulacji rozkładu temperatury w płaszczu 
wodnym silnika. Ocean równomierności chłodzenia przestrzenia płaszcza 
wodnego. Redakcja rozprawy (sem. 8).  

IPMiT 



 8 

Lp. 
Tytuł lub stopień 

naukowy 
Imię i nazwisko 

promotora 
Temat projektu Harmonogram realizacji projektu 

Jednostka 

organizacyjna* 

25.  dr hab. inż., prof. WAT Dariusz ŻARDECKI 

Analiza wrażliwości modelu dynamiki 
ruchu samochodu pod kątem 
zastosowań  
w sterowaniu automatycznym 

1. Studia literaturowe dotyczące modelowania dynamiki ruchu samochodu, 
sterowania pojazdem oraz analizy wrażliwości - I-VIII semestry. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji 
pracy - II semestr. 

3. Opracowanie koncepcji układu sterowania automatycznego ruchem pojazdu 
z wykorzystaniem modelu referencyjnego - III semestr. 

4. Opracowanie „modelu odniesienia" opisującego dynamikę ruchu 
samochodu oraz wyznaczenie wersji uproszczonych jako modeli 
referencyjnych - IV semestr. 

5. Opracowanie programu komputerowego oraz przeprowadzenie badań 
symulacyjnych w układzie otwartym na bazie modelu „odniesienia" oraz 
modeli uproszczonych - V semestr. 

6. Opracowanie modelu dynamiki ruchu samochodu ze sterowaniem 
automatycznym opartym na modelach referencyjnych o różnej skali 
uproszczeń - VI semestr. 

7. Opracowanie programu komputerowego oraz przeprowadzenie badań 
symulacyjnych w układzie zamkniętym przy różnych wariantach uproszczeń 
modelu referencyjnego - VII semestr. 

8.  Opracowanie wyników i wniosków oraz redakcja rozprawy doktorskiej - VIII 
semestr. 

IPMiT 

26.  dr hab. inż., prof. WAT Dariusz ŻARDECKI 

Analiza możliwości i celowości 
zastosowania transmitancji 
w modelowaniu dynamiki systemu 
Kierowca-Samochód-Droga 

1. Studia literaturowe dotyczące modelowania dynamiki systemu Kierowca-
Samochód-Droga oraz teorii transmitancji - I-VIII semestry. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji 
pracy - II semestr. 

3. Opracowanie i badania analityczne modelu transmitancyjnego 
odpowiadającego „modelowi rowerowemu" dynamiki ruchu pojazdu oraz 
modeli transmitancyjnych układów sterowania i kierowcy - III semestr. 

4. Opracowanie modelu nieliniowego o średniej złożoności opisującego 
dynamikę ruchu samochodu oraz działanie układów sterowania i kierowcy - 
IV semestr. 

5. Opracowanie programu komputerowego oraz przeprowadzenie badań 
symulacyjnych dynamiki systemu Kierowca-Samochód-Droga na bazie 
modelu nieliniowego oraz modelu transmitancyjnego - V semestr. 

6. Opracowanie programu komputerowego oraz przeprowadzenie analizy 
widmowej na bazie wyników symulacji opartej o model nieliniowy i 
transmitancyjny - VI semestr. 

7. Analiza możliwości i celowości zastosowania transmitancji w modelowaniu 
dynamiki systemu Kierowca-Samochód-Droga - VII semestr. 

8. Opracowanie wyników i wniosków oraz redakcja rozprawy doktorskiej - VIII 
semestr. 

IPMiT 
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27.  dr hab. inż., prof. WAT Dariusz ŻARDECKI 
Badania dynamiki nieliniowej 
układów z luzem i tarciem 

1. Studia literaturowe dotyczące modelowania i badań dynamiki układów 
zawierających luzy i tarcie - I-VIII semestry. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji 
pracy - II semestr. 

3. Opracowanie modelu oraz programu do symulacji dynamiki układu 
elementarnego z luzem i tarciem - III semestr. 

4. Opracowanie i testowanie stanowiska badawczego do prowadzenia 
eksperymentów z wykorzystaniem układu elementarnego - IV semestr. 

5. Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych i eksperymentalnych 
dotyczących dynamiki nieliniowej układu elementarnego - V semestr. 

6. Implementacja opracowanych metod do modelowania i symulacji dynamiki 
w układzie złożonym, zawierającym luz i tarcie - VI semestr. 

7. Przeprowadzenie badań symulacyjnych i analiz dynamiki nieliniowej układu 
złożonego – VII semestr. 

8. Opracowanie wyników i wniosków oraz redakcja rozprawy doktorskiej - VIII 
semestr. 

IPMiT 

28.  dr hab. inż., prof. WAT Dariusz ŻARDECKI 

Opracowanie i badania symulacyjne 
algorytmu sterowania adaptacyjnego 
skrętem kół tylnych  
w samochodzie 4WS 

1. Studia literaturowe dotyczące modelowania i badań dynamiki ruchu 
samochodów 4WS oraz algorytmów sterowania skrętem tylnych kół - I-VIII 
semestry. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji 
pracy - II semestr. 

3. Opracowanie modelu dynamiki ruchu samochodu 4WS dla wybranych 
sytuacji drogowych – III semestr. 

4. Opracowanie algorytmu sterowania adaptacyjnego skrętem tylnych kół w 
samochodzie 4WS – IV semestr. 

5. Opracowanie oprogramowania do symulacji dynamiki ruchu samochodu 
4WS ze sterowaniem adaptacyjnym skrętu tylnych kół - V semestr. 

6. Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych dynamiki ruchu samochodu 
4WS z wykorzystaniem opracowanego algorytmu sterowania skrętem 
tylnych kół pod kątem oceny efektywności algorytmu w wybranych 
sytuacjach drogowych - VI semestr. 

7. Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych dynamiki ruchu samochodu z 
wykorzystaniem opracowanego algorytmu sterowania skrętem tylnych kół 
pod kątem analizy wrażliwości wyników na zmianę parametrów modelu 
samochodu - VII semestr. 

8. Opracowanie wyników i wniosków oraz redakcja rozprawy doktorskiej - VIII 
semestr. 

IPMiT 
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29.  dr hab. inż., prof. WAT Dariusz ŻARDECKI 

Analiza wrażliwości algorytmów 
sterowania skrętem kół samochodu  

z uwagi na zużycie układu 
kierowniczego 

1. Studia literaturowe dotyczące modelowania „dynamiki poprzecznej” 
samochodu, modelowania dynamiki układu kierowniczego, problematyki 
zużycia mechanizmów, problematyki sterowania pojazdem oraz badań 
symulacyjnych i analizy wrażliwości  - sem. I – VIII. 

2. Wstępna ocena wyników studiów literaturowych oraz określenie koncepcji 
pracy – sem. II. 

3. Opracowanie modelu dynamiki działania układu kierowniczego z 
uwzględnieniem luzu i tarcia oraz wstępne badania symulacyjne w układzie 
otwartym – sem. III. 

4. Opracowanie rozbudowanego modelu „dynamiki poprzecznej” samochodu 
stanowiącego wirtualny obiekt badań symulacyjnych oraz wstępne badania 
symulacyjne w układzie otwartym – sem. IV. 

5. Opracowanie modelu referencyjnego „dynamiki poprzecznej” pojazdu oraz 
algorytmów sterowania skrętem kół dla wybranych manewrów drogowych 
oraz wstępne badania symulacyjne w układzie otwartym i zamkniętym – 
sem.V. 

6. Opracowanie programu komputerowego do zaawansowanych obliczeń 
symulacyjnych, oraz analiz wrażliwości pod kątem oceny wpływu zużycia 
mechanizmu kierowniczego na efekty automatycznego sterowania ruchem 
pojazdu- sem. VI. 

7. Przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych oraz analiz wrażliwości pod kątem 
oceny wpływu zużycia mechanizmu kierowniczego na efekty 
automatycznego sterowania ruchem pojazdu – sem. VII. 

8. Opracowanie wyników i wniosków oraz redakcja rozprawy doktorskiej – 
sem. VIII. 

IPMiT 

 
 

* Objaśnienia: 

IBM - Instytut Budowy Maszyn WME WAT 

IPMIT- Instytut Pojazdów Mechanicznych I Transportu WME WAT 

 
 


