
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu M308 – Budowa samochodów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 + L30 6 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W18 + L18 6 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „Mechanika”, „Wytrzymałość materiałów” 

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z konstrukcją i podstawowymi obliczeniami 
elementów układu napędowego, nośnego, hamulcowego i kierowniczego pojazdów. 
Zaznajomienie się z problematyką bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów. 

Metody dydaktyczne:  wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie 
sprawozdań, egzamin przedmiotowy. 

Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z egzaminu i zaliczenia laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Cechy konstrukcji samochodu, powszechność eksploatacji, współdziałanie człowieka z 
maszyną, masowość produkcji, funkcjonalność działania, bezpieczeństwo czynne i bierne, 
łatwość obsługi i napraw, trwałość i niezawodność, metody oceny. Układy mechanizmów 
napędowych samochodu. Zadania sprzęgieł samochodowych, opis rozwiązań 
konstrukcyjnych, sprzęgła jedno i wielotarczowe, rozwiązania konstrukcyjne samoregulacji 
sprzęgła. Zadania skrzyń przekładniowych, opis rozwiązań konstrukcyjnych, synchronizatory, 
skrzynki dwusprzęgłowe. Wstępne przeliczanie elementów skrzyń biegów; kół zębatych i 
wałków. Hydrodynamiczne sprzęgła i przekładnie. Skrzynie hydromechaniczne, przekładnie 
mechaniczne (planetarne) dla automatycznych skrzyń biegów, opis konstrukcji, zmiana 
przełożenia. Przekładnie o ciągłej zmianie przełożenia (CVT). Konstrukcja i obliczanie wałów 
napędowych, przeguby sztywne i elastyczne. Zadania przekładni głównych, opis rozwiązań 
konstrukcyjnych, wstępne przeliczania przekładni głównej, oraz łożyskowania, mechanizmy 
różnicowe, zasada działania, opis rozwiązań konstrukcyjnych, wstępne przeliczenia 
mechanizmów różnicowych. Układy napędowe 4x4, rozwiązania konstrukcyjne. Opis 
rozwiązań konstrukcyjnych mostów napędowych, rodzaje półosi napędowych, łożyskowania 
półosi. Wymagania stawiane mechanizmom nośnym. Rodzaje i zadania zawieszeń, komfort 
jazdy, rodzaje i opis konstrukcji elementów resorujących, przeliczanie zasadniczych 
wymiarów elementów resorujących, sposób doboru elementów resorujących, amortyzatory, 
zasada działania, opis konstrukcji. Wymagania stawiane mechanizmom hamulcowym. 
Konstrukcja i obliczanie hamulców. Korektory sił hamujących. Układy przeciwblokujące ABS 
zasada działania, opis rozwiązań konstrukcyjnych. Rodzaje i zadania układów kierowniczych. 
Proste zależności kinematyczne, układy wspomagające. Układy hybrydowe, hybryda 
szeregowa i równoległa. 

Laboratoria  

Szczegółowe zapoznanie się z konstrukcją elementów układu napędowego i nośnego 
samochodu tj. sprzęgieł samochodowych, skrzynek biegów, synchronizatorów, wałów 
napędowych, przegubów sztywnych i elastycznych, przekładni głównych, mechanizmów 
różnicowych, elementów nośnych i resorujących, amortyzatorów, układów uruchamiających i 
wykonawczych hamulców, układów wspomagających hamulce oraz układów kierowniczych. 
Wyznaczanie charakterystyki talerzowej sprężyny dociskowej w sprzęgle. Wyznaczanie 
parametrów rozkładu mas samochodu. Wyznaczanie momentu bezwładności pojazdu 
względem jego osi. Badanie jakości zawieszeń. Wyznaczanie charakterystyki przechyłowej 
samochodu. Wyznaczenie charakterystyki podciśnieniowego i nadciśnieniowego układu 



wspomagającego hamulce. Wyznaczanie kinematyki układu kierowniczego. 

Literatura podstawowa  

[1] Jaśkiewicz Z.: Projektowanie układów napędowych pojazdów samochodowych. WKiŁ, W-
wa 1982. 

[2] Reimpell J.: Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKiŁ, W-wa 1997. 

[3] Studziński k.: Samochód. Teoria, konstrukcja i obliczanie. WKiŁ, W-wa 1980. 

[4] Reński A.: Budowa samochodów. Układy hamulcowe i kierownicze oraz zawieszenia. 
Ofic. Wyd. Polit. Warsz., W-wa 1997. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Stańczyk T., Łomako D.: Komputerowe obliczenia zespołów samochodów i ciągników. 

Wyd. Polit. Świętokrz., Kielce 2004. 
[2] Fachkunde Kraftfahrzeutechnik Verlag-Europa Lehrmittel 2002. 
[3] Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe, Informator techniczny Bosch. WKiŁ, 

W-wa 2002. 
[4] Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Informator techniczny Bosch. WKiŁ, W-wa 2004. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Witold Grzegożek, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów. Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa i Badania Pojazdów samochodowych 
Kod – nazwa 
przedmiotu M309 – Badania samochodów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Budowa samochodów”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z metodami stanowiskowych i drogowych badań 
samochodów i ich zespołów. Zapoznanie z aparaturą pomiarową do badań samochodów. 
Zdobycie umiejętności wykonywania badań samochodów oraz opracowania i prezentacji ich 
wyników. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych (przygotowanie i 
skalowanie torów pomiarowych, rejestracja sygnałów pomiarowych w czasie badań 
samochodu), opracowanie wyników badań i wykonanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów i laboratorium, wykonanie 
sprawozdań z zajęć laboratoryjnych. 

Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładów i z laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Cel i rola badań eksperymentalnych w konstrukcji samochodów. Program RSV i ESV. 
Dokumenty normalizacyjne. Przegląd przyrządów i urządzeń pomiarowych stosowanych do 
badań. Metodyka i procedury badań stanowiskowych: wyznaczanie parametrów rozkładu 
mas, badanie jakości zawieszeń, badanie kinematyki i podatności układu kierowniczego, 
badanie statycznej stateczności poprzecznej samochodu. Charakterystyki koła ogumionego. 
Metodyka i procedury badań kierowalności i stateczności samochodu; badania w stanie 
ustalonym na torze kołowym, badanie procesów przejściowych (badanie reakcji na 
wymuszenie obrotem kierownicy, badanie stateczności podczas manewrów odpowiadających 
rzeczywistym warunkom ruchu), badanie zdolności samoczynnego powrotu do jazdy na 
wprost. Badania subiektywne. Badanie komfortu jazdy wg normy ISO 2631. Badanie hałasu 
zewnętrznego i wewnętrznego pojazdów. Badanie pojazdów na hamowni podwoziowej. 
Badania zespołów pojazdów – sprzęgieł, skrzyń biegów, wałów i mostów napędowych. 
Opracowanie danych z badań: obróbka wstępna zarejestrowanych sygnałów, wyznaczanie 
wskaźników oceny. Wyznaczanie i ocena błędu pomiarów. Komputerowe wspomaganie 
opracowania danych z badań.  

Laboratoria  

Wyznaczanie położenia środka masy. Badania przechyłowe – wyznaczenie wskaźników 
statycznej stateczności poprzecznej. Badania samochodu w warunkach ustalonej jazdy na 
torze kołowym oraz w warunkach dynamicznych w próbach podwójnej zmiany pasa ruchu 
i testu „łosia”. Badanie zdolności samoczynnego powrotu do jazdy na wprost. Wyznaczanie 
charakterystyki silnika na hamowni podwoziowej. Badanie hałasu zewnętrznego i 
wewnętrznego oraz komfortu jazdy.  

Literatura podstawowa  

[1] Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów kołowych. WNT, W-wa 1997. 

[2] Litwinow A.: Kierowalność i stateczność samochodu. WKiŁ, W-wa 1975. 

[3] Orzełowski S.: Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów. WNT, W-wa 1995. 

Literatura uzupełniaj ąca 



[1] Mitschke M.: Dynamika samochodu. WKiŁ, W-wa 1977. 

[2] PN-87/S-47350 Samochody osobowe – Metoda badań w ustalonych stanach ruchu na 
torze kołowym. 

[3] PN-ISO 8855 Pojazdy drogowe. Dynamika i zachowanie się podczas jazdy. Terminologia. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Robert Janczur 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych 

Kod - nazwa 
przedmiotu M310 - Teoria ruchu samochodu 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawowymi obliczeniami niezbędnymi dla 
budowy samochodów oraz z dynamiką podłużną samochodu. 

Metody dydaktyczne:  wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych i programów 
komputerowych oraz udział w zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem samochodu 
badawczego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ustne laboratoriów; egzamin pisemny i 
ustny. 

Ocena ko ńcowa: średnia ważona z zaliczenia laboratorium 0,4 i egzaminu 0,6. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Wprowadzenie: przedmiot i zakres wykładu, literatura. Charakterystyki silników, ich 
aproksymacja dla potrzeb przedmiotu. Siły działające na pojazd. Mechanika ogumionego 
koła: opory ruchu, równania sił, kinematyka, sprawność koła. Opory ruchu pojazdów i moce 
oporów: opory drogowe, opór powietrza, opór bezwładności i ich wyznaczanie. Równania sił 
i mocy pojazdu, charakterystyka dynamiczna i charakterystyka mocy. Straty w układzie 
przeniesienia napędu na koła, sprawności. Wyznaczanie osiągów pojazdu: szybkości 
maksymalnej, pokonywanych wzniesień, przyspieszeń, czasu i drogi rozpędzania. Trakcyjne 
obliczenia samochodu: dobór silnika, wyznaczenie przełożeń. Hamowanie pojazdu: równanie 
ruchu. 

Laboratoria  

Przygotowanie pojazdu do badań: wyznaczenie tocznych promieni kół, cechowanie 
szybkościomierza i licznika kilometrów, kontrolna próba wybiegu, wyznaczanie położenia 
środka masy, wyznaczanie momentów bezwładności układu napędowego. Pomiary osiągów: 
wyznaczanie minimalnych prędkości jazdy, pomiary rozpędzania samochodu, pomiar 
maksymalnej prędkości jazdy. Badanie hamowania pojazdu: pomiary opóźnień i dróg 
hamowania przy hamowaniu „hamulców zimnych”. Badanie zużycia paliwa: eksploatacyjne 
zużycie paliwa na określonej drodze. 

Literatura podstawowa  

[1] Mitschke M.: Dynamika samochodu, t. I. Napęd i hamowanie. WKiŁ, W-wa 1987. 

[2] Lanzendoerfer J., Szczepaniak C.: Teoria ruchu samochodu. WKiŁ, W-wa 1980. 

[3] Orzełowski S.: Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów. WNT, W-wa 1995. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Prochowski L.: Mechanika ruchu. WKiŁ, W-wa 2008.  

[2] Arczyński S.: Mechanika ruchu samochodu. WNT, W-wa 1993. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Piotr Świder 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych 
Kod – nazwa 
przedmiotu M311 - Eksploatacja samochodów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 + L30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 + L18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Budowa samochodów 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi teoriami tarcia i rodzajami 
zużycia. Zapoznanie się z zasadami obsługiwania i naprawy zespołów samochodu, Zasady 
smarowania zespołów pojazdu samochodowego, własności i klasyfikacja materiałów 
eksploatacyjnych. Zdobycie umiejętności praktycznej oceny zużycia, wykonywania pomiarów 
elementów, zasad doboru części i materiałów eksploatacyjnych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne 
wykonywanie pomiarów, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, zdanie egzaminu 

Ocena ko ńcowa : ocena z egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia i definicje eksploatacji pojazdów. Teorie tarcia. Rodzaje smarowania  
w pojazdach samochodowych. Analiza procesów zużycia części pojazdów samochodowych. 
Rodzaje i zakres obsług. Materiały eksploatacyjne w pojazdach samochodowych: paliwa, 
oleje, smary, płyny eksploatacyjne. Weryfikacja stanu technicznego i naprawa układów  
i zespołów pojazdu samochodowego: silnik spalinowy, sprzęgło, skrzynia biegów i układ 
przeniesienia napędu na koła, układ kierowniczy, zawieszenie, ogumienie. Kontrola  
i naprawa układu hamulcowego. Kontrola i naprawa osprzętu elektrycznego. Diagnostyka 
pokładowa i stanowiskowa pojazdów. Badania techniczne pojazdów – przepisy, zakres 
badań.  
 
Laboratoria  
Weryfikacja i naprawa elementów silnika spalinowego. Obsługa układu smarowania  
i chłodzenia – klasyfikacja i dobór płynów eksploatacyjnych. Kontrola i obsługa elementów 
układu zasilania silnika z ZI oraz silnika z ZS. Obsługa, weryfikacja i naprawa elementów 
układu napędowego (sprzęgło, skrzynia biegów, przekładnia główna i mechanizm różnicowy, 
wały napędowe, półosie). Kontrola elementów układu kierowniczego i zawieszenia, ocena 
stanu ogumienia i identyfikacja rodzaju opon, wyważanie kół. Obsługa i naprawa hamulców 
hydraulicznych i pneumatycznych. Kontrola i naprawa osprzętu elektrycznego. Diagnostyka 
stanowiskowa i pokładowa silnika spalinowego. Badania samochodu w Stacji Kontroli 
Pojazdów. 
 
Literatura  podstawowa  

[1] Podniało A.: Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. WNT, W-wa 2002 

[2] Hebda M. Wachal A.: Trybologia. WNT, W-wa 1980. 

[3] Cichowski A. – Naprawa samochodów osobowych. WKŁ W-wa 1971 

[4] Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, W-wa 2008. 

[5] Łomako D., Stańczyk T., Grzyb J.: Pneumatyczne ukłądy hamulcowe w pojazdach 
samochodowych. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002. 
 
 



Literatura  uzupełniaj ąca 

[1] Układy wtryskowe Common Rail. Informator techniczny Bosch. WKŁ, W-wa 2000 

[2] Herner A.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKŁ, W-wa 2009 

[3] Reimpell J.: Podwozia samochodów. WKŁ, W-wa 2001 

[4] Kasedorf J.: Układy wtryskowe i katalizatory. WKŁ, W-wa 1996 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Andrzej Gajek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu M312 - Technologia samochodów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Nauka o materiałach”, „Inżynieria 
wytwarzania”, „Budowa samochodów”. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie podstawowych metod wytwarzania 
charakterystycznych dla przemysłu motoryzacyjnego. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne opracowanie sprawozdania 
z zajęć laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium, zdanie egzaminu. 

Ocena ko ńcowa: ocena z egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego. Przemysł motoryzacyjny w Polsce. 
Organizacja produkcji samochodów. Klasyfikacja części maszyn wg kryteriów związanych 
z typizacją procesów technologicznych (korpusy, wały, tarcze, tuleje, dźwignie). Części 
charakterystyczne dla zasadniczych zespołów pojazdów samochodowych. Materiały 
stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Metody wytwarzania półfabrykatów. Obróbki 
ubytkowe i cieplno–chemiczne. Techniki tłoczenia i łączenia blach nadwozi samochodów. 
Nakładanie powłok ochronno-dekoracyjnych. Montaż samochodów. 

 
Laboratoria  
Prezentacja technologii elementów silników spalinowych. Prezentacja technologii elementów 
nadwozi samochodów. 
 

Literatura podstawowa  

[1] Jezierski J.: Technologia tłokowych silników wysokoprężnych. WNT, W-wa 1999. 

[2] Karpiński S. : Kształtowanie elementów nadwozi samochodów. WKŁ, W-wa 1996 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Adamiec P., Dziubiński J.: Wybrane zagadnienia materiałów konstrukcyjnych i technologii 

     wytwarzania pojazdów. Wyd. Pol.Śl., Gliwice 1999.  

[2] Zieliński A. :Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych. WKŁ, W-wa 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. inż. Andrzej Mruk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn  

Specjalno ść Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu M313 – Silniki spalinowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Mechanika ogólna, Termodynamika, 
Mechanika płynów 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z teorią i konstrukcją tłokowych silników 
spalinowych 

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział w realizacji 
ćwiczeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ustne laboratoriów, egzamin pisemny 

Ocena ko ńcowa: średnia ważona z zaliczenia laboratoriów (0,4) i egzaminu (0,6) 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Rozwój konstrukcji silników spalinowych, podział silników spalinowych, podstawowe wielkości 
i definicje. Teoretyczne podstawy pracy silnika spalinowego: obiegi teoretyczne, różnice 
obiegu teoretycznego i rzeczywistego. Rzeczywisty obieg cieplny silnika czterosuwowego z 
zapłonem iskrowym i samoczynnym. Wykresy indykatorowe. Proces napełniania, proces 
sprężania, rozprężania i wylotu. Paliwa silnikowe: podstawowe własności benzyn silnikowych 
i olejów napędowych. Proces spalania w silniku o zapłonie iskrowym. Anomalie spalania. 
Tworzenie mieszanki i proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym. Typy komór 
spalania w silnikach ZS. Cel i metody doładowania silników spalinowych. Parametry robocze 
silnika: średnie ciśnienie indykowane, moc indykowana i użyteczna, sprawności, bilans 
cieplny, metody regulacji mocy i obciążenia silnika. Podstawowe charakterystyki silnikowe. 
Emisja toksycznych składników spalin silników ZI i ZS. Metody zmniejszania emisji 
toksycznych składników spalin. Ogólne zasady projektowania i obliczania wymiarów głównych 
silnika spalinowego. Tendencje rozwojowe współczesnych silników spalinowych. 

Laboratoria  

Charakterystyka prędkościowej eksploatacyjnej i mocy dławionej silnika ZI. Charakterystyka 
obciążeniowa silnika ZI, wykreślanie charakterystyki uniwersalnej. Pomiar sprawności 
mechanicznej. Sporządzanie charakterystyki regulacyjnej kąta wyprzedzenia zapłonu i 
współczynnika składu mieszanki silnika ZI. Pomiar stężenia składników spalin silnikowych. 
Pomiar zadymienia spalin. 

Literatura podstawowa  

[1] Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych. WKŁ, W-wa 2006.  
[2] Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Polit. Pozn , Poznań 1998. 
[3] Bernhard M.: Badania trakcyjnych silników spalinowych. WKŁ, W-wa 1970. 
Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Luft S.: Podstawy budowy silników. WKŁ, W-wa 2006. 

[2] Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Marek Brzeżański 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn  

Specjalno ść Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu M314 – Elektrotechnika i elektronika samochodowa 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka”, „Elektrotechnika” i „Elektronika”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zrozumienie zasady działania elektrycznych i elektronicznych 
układów zasilania, sterowania i regulacji w technice motoryzacyjnej. 

Metody dydaktyczne:  wykład, zajęcia laboratoryjne, pokaz, pomiary w układach sterowania, 
opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 
zaliczeniowego obejmującego tematykę wykładów i zajęć laboratoryjnych. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

System zasilania energią elektryczną w pojeździe. Budowa, zasada działania i charakterystyki 
prądnicy samochodowej z komutatorem diodowym. Elektroniczny regulator napięcia prądnicy. 
Nowe koncepcje instalacji dwunapięciowych 14/42V. System rozruchu silnika. Model 
matematyczny rozrusznika, charakterystyki. Nowoczesne rozwiązania prądnico-rozruszników. 
Elektroniczne zintegrowane systemy zapłonu i wtrysku. Odmiany bezrozdzielaczowych 
układów zapłonu. Elektrowtryskiwacze – budowa, sterowanie. Czujniki w pojazdach 
samochodowych. Sterowniki mikroprocesowe w systemach samochodowych. Silniki prądu 
stałego stosowane w pojazdach i ich charakterystyki. Silnik krokowy, sterowanie 
i zastosowanie. Układy x-by-wire. Komputer pokładowy, autoalarmy i immobilizery. Zasada 
działania systemu diagnostycznego OBDII. Systemy ABS, ASR, ESP oraz 4WS.  

Laboratoria  

Samochodowy system zasilania – badanie prądnicy samochodowej i elektronicznego 
regulatora napięcia. Badanie elektronicznego układu zapłonowego. Badanie jedno- i 
wielopunktowego układu wtrysku paliwa. Symulator sprzętowy systemu OBDII. Instalacje 
zasilania gazem LPG. Samochodowy komputer pokładowy – zasada działania oraz 
samochodowy autoalarm-immobilizer. 

Literatura podstawowa     

[1] Herner A.: Elektronika w samochodzie. WKiŁ, Warszawa 2001. 
[2] Konopiński M.: Elektronika w technice motoryzacyjnej. WKiŁ, Warszawa, 1987.  
 [3] Bosch R.: Automotive Electrics Automotive Electronics, Systems and Components. 5th 
edition. 2007. 

Literatura uzupełniaj ąca    

[1] Bosch. Sterowanie silników ZI, zasada działania, podzespoły. Informator Techniczny. 
[2] Bosch. Sterowanie silników o zapłonie iskrowym, układy Motronic. Informator Techniczny. 

[3] Dziubiński M. i inni: Elektrotechnika i elektronika samochodowa. Lublin, 2003. 

[4] Fijalkowski B.: Automotive Mechatronics: Operational and Practical Issues. Springer 2011 
[5] Gajek A., Juda J.: Czujniki, Mechatronika Samochodowa. WKiŁ, 2009. 
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Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn  

Specjalno ść Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych 
Kod - nazwa 
przedmiotu  M315 – Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  Seminarium dyplomowe ma na celu nauczenie planowania, 
wykonania i opracowania redakcyjnego pracy dyplomowej oraz jej prezentacji na seminarium 
i podejmowania udziału w dyskusji. 

Metody dydaktyczne: przedstawienie referatu przy wykorzystaniu zapisu komputerowego 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Przedstawienie referatu na seminarium 

Ocena ko ńcowa: ocena prezentacji referatu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminarium  

Przygotowanie planu wykonania pracy dyplomowej, metody jej realizacji i udokumentowania.  
Zasady opracowania redakcyjnego. Sformułowanie celu i zakresu pracy, podsumowania 
i wniosków. Podział treści pracy na rozdziały, opracowanie spisu piśmiennictwa, podręczniki 
i monografie, poradniki, normy, instrukcje obsługi i napraw, artykuły w periodykach naukowo-
technicznych, związane z tematem pracy dyplomowej. Przygotowanie prezentacji referatu na 
seminarium, nabycie umiejętności przedstawiania wyników własnej pracy i odpowiedzi na 
pytania i uwagi dyskusyjne. 

Literatura podstawowa  

[1] Osuchowska B.: Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika. PTWK, W-wa 1988 

[2] Polański Z.: Planowanie doświadczeń w technice. PWN, W-wa 1984 

[3] Troskolański A.T.: O twórczości, Piśmiennictwo naukowo-techniczne, PWN, W-wa 1982 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Automotive Handbook. Robert Bosch GmbH, Stuttgart 1996 

[2] Pacejka H.B.: Tyre and Vehicle Dynamics. Butterworth-Heinemann, Oxford 2002 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka Dyplomująca 

 

 
 
 
 
 


