
Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2020/2021,   

Tematy dla kierunku: Energetyka 

Zakład Technologii Konstrukcji Okrętu 

L.
p

. a. Temat w jęz. pol. 
b. Temat w jęz. ang. 

Promotor 
(tytuł, imię i 

nazwisko) 

Recenzenci/recenzent 
(tytuł, imię i 
nazwisko) 

Zakres 

1 Kwalifikacja technologii stosowanych przy 
budowie kadłuba statku pod względem 
efektywności energetycznej 

dr R.Pyszko 

Prof. J. Kozak 
 

1. Wstęp 
2. Przegląd stanu wiedzy w zakresie tematu 
3. Wybór technologii do opracowania budowy statku 
4. Opracowanie kosztorysowe 
5. Ocena efektywności opracowania 
6. Wnioski 

Qualification of technologies used in the 
construction of the ship's hull in terms of 
energy efficiency 

2 Bilans energetyczny wybranych procesów 
budowy kadłuba statku 

Prof. J. Kozak 
 

1. Wstęp 
2. Przegląd stanu wiedzy w zakresie tematu 
3. Bilas energetyczny dla wybranego procesu 
4. Opracowanie kosztorysowe 
5. Ocena efektywności opracowania 
6. Wnioski 

Energy balance of selected ship hull 
construction processes 

3 Efektywność energetyczna dla wybranych 
procesów technologicznych przy budowie 
kadłuba statku Prof. J. Kozak 

 

1. Wstęp 
2. Przegląd stanu wiedzy w zakresie tematu 
3. Wybór procesów do opracowania budowy statku 
4. Opracowanie kosztorysowe oraz czasowe 
5. Ocena efektywności opracowania 
6. Wnioski 

Energy efficiency for selected technological 
processes in the construction of the ship's 
hull 

 

Zakład Hydromechaniki i Hydroakustyki Okrętu 

L.
p

. a. Temat w jęz. pol. 

b. Temat w jęz. ang. 

Promotor 

(tytuł, imię i 

nazwisko) 

Recenzenci/recenzent 

(tytuł, imię i nazwisko) 
Zakres 

1 a. Wykonanie modelu obliczeniowego 

charakterystyk aerodynamicznych wirnika 

turbiny wiatrowej o pionowej(lub 

poziomej) osi obrotu i opracowanie 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

dr inż. Marek Kraskowski j.w. temat 1, 

Uwagi: 

Wykonanie programu obliczeniowego charakterystyk 

aerodynamicznych oraz wykonanie obliczeń wielkości mocy 



programu obliczeniowego z 

wykorzystaniem metod numerycznych (np. 

linii nośnej, elementu brzegowego) oraz 

wykonanie obliczeń dla wybranej turbiny 

(turystyczno-kempingowej). 

b. Performing a calculation model 

aerodynamic characteristics of the rotor of 

a wind turbine with a vertical (or 

horizontal) axis of rotation and develop the 

calculation program using numerical 

methods (e.g. liftig line method or 

boundary element  method) and perform 

calculations for the selected turbine (tourist 

camper). 

dostarczonej przez wybraną turbinkę kempingową dla 

średnich warunków wiatrowych w wybranych punktach w 

Polsce i UE.  

2 a. Projekt łopaty turbiny wiatrowej na 

podstawie obliczeń metodą linii nośnej 

(i/lub analiz CFD)  oraz z 

wykorzystaniem równania ugięcia belki. 

Uwaga: wskazana umiejętność 

programowania oraz znajomość metod 

numerycznych 

 

b. Design of a wind turbine blade using 

lifting line model (and / or CFD analysis). 

Approximation of deformation using  

equation of  deflection of the beam. 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

dr inż. Marek Kraskowski j.w. temat 1, 

 

3 a. Wyznaczenie charakterystyk 
aerodynamicznych wirnika turbiny 
wiatrowej 
b. Evaluation of aerodynamic 
characteristics of a wind turbine 

dr inż. Marek 
Kraskowski 

dr hab inż. Paweł 
Dymarski 

Studium literatury.  
Dobór narzędzia obliczeniowego (OpenFOAM, STAR CCM+) 
Analizy obliczeniowe dla różnych kątów skoku.  
Zestawienie wyników i wnioski 

 

 



 

Zakład Siłowni Okrętowych 

L.
p

. 

a. Temat w jęz. pol. 

b. Temat w jęz. ang. 

Promotor 

(tytuł, imię i 

nazwisko) 

Recenzenci/recenzent 

(tytuł, imię i 

nazwisko) 

Zakres 

1 a.  Opracowanie bilansu energii 
laboratoryjnego zespołu napędowego z 
silnikiem Diesla 

 

b. Elaboration  of the energy balance for 

the laboratory propulsion unit powered by 

a Diesel  engine 

prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Korczewski 

dr inż. Jacek Rudnicki 1.  Charakterystyka procesów energetycznych w 
spalinowych zespołach napędowych; 

2.  Wykresy  strumieniowe przepływu energii w prostych 
układach maszynowych; 

3.  Identyfikacja konstrukcyjna i parametryczna 
rozpatrywanego obiektu; 

4. Charakterystyka układu pomiarowego; 
5. Przeprowadzenie własnych badań procesów 

energetycznych realizowanych w laboratoryjnym zespole 
napędowych z silnikiem Diesla w wyznaczonych stanach 
ustalonego obciążenia. Opracowanie wykresu Sankey’a. 

 

Zakład Wyposażenia Okrętu 

L.
p

. a. Temat w jęz. pol. 
b. Temat w jęz. ang. 

Promotor 
(tytuł, imię i 

nazwisko) 

Recenzenci/recenzent 
(tytuł, imię i 
nazwisko) 

Zakres 

1 a. Projekt hybrydowego układu napędu i 
zasilania luksusowego katamaranu 
wyposażonego w wodorowe ogniwa 
paliwowe 
b. Design of hybrid propulsion system for 
luxury catamaran with hydrogen fuel cells 

Dr hab. inż. W. Litwin Dr inż. W. Leśniewski 
Dr inz. D. Piątek 
 

Wykonanie projektu układu napędy i zasilania hybrydowego 
katamaranu o długości około 20m wyposażonego w 
generatory prądotwórcze, ogniwa fotowoltaiczne, 
akumulatory litowe oraz wodorowe ogniwa paliwowe.  

 

 

 



 

Zakład Energetyki i Automatyki Morskiej 
L.

p
. a. Temat w jęz. pol. 

b. Temat w jęz. ang. 

Promotor 
(tytuł, imię i 

nazwisko) 

Recenzenci/recenzent 
(tytuł, imię i 
nazwisko) 

Zakres 

1 a. Analiza termodynamiczna elektrowni 
geotermalnej wykorzystująca turbiny 
parowe małej mocy 
b. Thermodynamic analysis of a 
geothermal power plant using low-power 
steam turbines   

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch prof. uczelni  
 

dr inż. Paweł 
Ziółkowski 

1. Cel i zakres pracy 
2. Elektrownie geotermalne - Przegląd literatury  
3. Bilansowania cieplno-przepływowe obiegów parowych 
niskotemperaturowych  - Przegląd modeli matematycznych 
4. Instalacje pilotowe z elektrowniami geotermalnymi - 
Przegląd literatury 
5. Założeń do obliczeń cieplno-przepływowych 
6. Analiza termodynamiczna i parametryczna wraz z doborem 
turbiny parowej 
7. Podsumowanie i wnioski 
 

2 a. Analiza porównawcza produkcji 
metanolu klasycznego i odnawialnego przy 
jednoczesnym wychwycie CO2 z 
elektrociepłowni gazowo-parowej 
b. Comparative analysis of classical and 
renewable methanol production and CO2 
capture from a combined heat and power 
plant   

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch prof. uczelni  
 

dr inż. Paweł 
Ziółkowski 

1. Cel i zakres pracy 
2. Produkcja metanolu klasyczna i odnawialna - Przegląd 
literatury  
3. Bilansowania cieplno-przepływowe układów z produkcją 
metanolu i wychwytem CO2  - Przegląd modeli 
matematycznych 
4. Instalacje do produkcji metanolu i wychwytu CO2  - Przegląd 
literatury 
5. Założeń do obliczeń cieplno-przepływowych wybranej 
instalacji produkcji metanolu i wychwytu CO2 
6. Analiza termodynamiczna wybranej instalacji produkcji 
metanolu i wychwytu CO2 
7. Podsumowanie i wnioski 
 

3 a. Porównawcza analiza numeryczna 
elektrociepłowni gazowo-parowej 
prowadząca do określenia wpływu 
wychwytu CO2 na sprawność i emisyjność 
bloku  
b. Comparative numerical analysis of a 
CCGT plant leading to the determination of 

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch prof. uczelni  
 

dr inż. Paweł 
Ziółkowski 

1. Cel i zakres pracy 
2. Elektrociepłownie gazowo-parowe - Przegląd literatury  
3. Bilansowania cieplno-przepływowe obiegów z wychwytem 
CO2 - Przegląd modeli matematycznych 
4. Instalacje pilotowe wychwytu CO2 - Przegląd literatury 
5. Założeń do obliczeń cieplno-przepływowych 
6. Analiza porównawcza wyników dla rozwiązania przed i po 



the impact of CO2 capture on the efficiency 
and emissions of the unit   
 
 
 
 
 
 

wprowadzeniu instalacji wychwytu CO2 
7. Podsumowanie i wnioski 
 
 
 
 

4 a. Analiza pracy siłowni z reaktorem 
wysokotemperaturowym HTGR 4 generacji 
na okręcie podwodnym  
b. Analysis of operation of power plant 
with 4-th generation HTGR nuclear reactor 
on a submarine ship 

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch prof. uczelni  
 

Dr hab. inż. Damian 
Bocheński prof. PG 

1. Cel i zakres pracy 
2. Reaktory 4 generacji w okrętownictwie  
3. Założenia do obliczeń cieplno-przepływowych  
4. Wybór siłowni do analizy 
5. Bilansowania cieplno-przepływowe obiegu okrętu 
podwodnego 
6. Podsumowanie i wnioski 
 

5 a. Analiza pracy turbiny nadkrytycznej 1-ej 
generacji  o mocy 550 MW w zmiennych 
warunkach ze szczególnym 
uwzględnieniem ostatniego stopnia  
b. Analysis of the operation of a 1st 
generation supercritical turbine with a 
power of 550 MW under variable loads 
particularly focusing attention on the last 
stage 

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch prof. uczelni  
 

dr inż. Mohammad 
Ghaemi 

1. Cel i zakres pracy 
2. Siłowni nadkrytyczne   
3. Założeń do obliczeń cieplno-przepływowych  
4. Wybór siłowni do analizy 
5. Bilansowania cieplno-przepływowe obiegu turbiny  
6. Praca ostatniego stopnia  
7. Podsumowanie i wnioski 
 

6 a. Analiza możliwości diagnozowania 
siłowni parowej w zmiennych warunkach 
ruchu  
b. Analysis of the possibility of diagnosing 
the steam power plant under variable 
loads  

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch prof. uczelni  
 

dr hab.  inż. Marek 
Dzida prof.  PG 

1. Cel i zakres pracy 
2. Praca siłowni parowych w zmiennych warunkach    
3. Założenia do obliczeń cieplno-przepływowych  
4. Wybór siłowni do analizy 
5. Możliwości pozyskiwania symptomów niesprawnej pracy 
siłowni  
6. Podsumowanie i wnioski 
 

7 a. Analiza techniczno-energetyczna 
turbinowego napędu pomp zasilających 
główną komorę spalania silnika 
rakietowego w paliwo i tlen  
b. Technical and energy analysis of turbine-
powered pumps supplying the main rocket 

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch prof. uczelni  
 

dr inż. Mohammad 
Ghaemi 

1. Cel i zakres pracy 
2. Praca silników rakietowych    
3. Praca komór spalania silników rakietowych  
4. Analiza systemu dostarczania paliwa do silnika rakietowego  
5. Podsumowanie i wnioski 
 



engine combustion chamber with fuel and 
oxygen 

8 a. Analiza pracy turbiny na czynniki 
niskowrzące wykorzystującej ciepło 
odpadowe z silnika tłokowego w 
warunkach pozaprojektowych  
b. Analysis of turbine performance for low 
temperature boiling fluids using waste heat 
from a piston engine under off-design 
conditions 

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch prof. uczelni  
 

dr inż. Mohammad 
Ghaemi 

1. Cel i zakres pracy 
2. Praca silników i siłowni parowych niskowrzących w 
zmiennych warunkach    
3. Założeń do obliczeń cieplno-przepływowych  
4. Wybór silnika i siłowni parowej niskowrzącej do analizy 
5. Ocena pracy zespołu   
6. Podsumowanie i wnioski 
 

9 a. Neuronowe model do identyfikacji i 
prognozowania zapotrzebowanej mocy 
elektrycznej 

b. Identification and prognoses of 
electrical power demand by using 
neural networks 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch, prof. uczelni 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących metod 
3. Model identyfikacyjny, algorytm i i obliczenia 
4. Analiza i weryfikacja uzyskanych wyników,  
5. Propozycja metody prognozowania zapotrzebowanej mocy 
elektrycznej 
6. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

10 a. Modelowanie, symulacja i sterowania 
wybranego systemu energetycznego w 
stanach nieustalonych 

b. Modelling, simulation and control of a 
selected power system during 
unsteady states 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

prof.  dr hab. inż. 
Zbigniew Korczewski 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących modeli 
3. Budowa modelu wybranego układu 
4. Symulacja modelu wybranego układu 
5. Analiza i weryfikacja modelu,  
6. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

11 a. Analiza wrażliwości parametrycznej 
wybranego hybrydowego układu 
energetycznego 

b. Parametric sensitivity analysis of a 
selected  hybrid power systems 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

dr hab. inż. Marek 
Dzida, prof. uczelni 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących metod/rozwiązań 
3. Wybór układu hybrydowego 
4. Identyfikacja ważniejszych parametrów mających wpływ na 

mocy i sprawności układu 
5. Określenie zakresu zmienności wybranych parametrów 
6. Obliczenie mocy i sprawności układu dla wyznaczonych 

zakresów zmienności parametrów paneli 
7. Analiza i weryfikacja uzyskanych wyników,  
8. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

12 a. Modelowanie i symulacja procesu 
spalania w silnikach spalinowych 
wolnoobrotowych w celu określenie 
emisji szkodliwych gazów 

b. Modelling and simulation of 
combustion process of low speed 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch, prof. uczelni 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących modeli określenia 

emisji gazów szkodliwych wynikających z procesu spalania 
w silnikach spalinowych 

3. Opracowanie modelu określającego zależność między 
spalaniem i emisji gazów szkodliwych  



diesel engines for identifying the GHG 
emissions 

4. Badanie symulacyjne – ewentualnie porównanie z wynikami 
eksperymentalnymi  

5. Analiza i weryfikacja uzyskanych wyników,  
7. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

 

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk 

L.
p

. a. Temat w jęz. pol. 
b. Temat w jęz. ang. 

Promotor 
(tytuł, imię i 

nazwisko) 

Recenzenci/recenzent 
(tytuł, imię i 
nazwisko) 

Zakres 

1 a. Modelowanie śladów aerodynamicznych 
turbin wiatrowych oraz ich wpływ na 
produktywność morskich farm 
b. Wind turbine wake simulations and effect 
on offshore wind farm productivity 
 

dr hab. inż. Paweł 
Flaszyński 

dr inż. Karol Niklas Praca dotyczy zagadnień związanych z rozmieszczeniem turbin 
w obszarze morskich farm wiatrowych. Jednym z kryteriów 
optymalnego rozmieszczenia turbin jest ich interakcja ze 
względu na generowane ślady aerodynamiczne.  W ramach 
pracy zostaną wykorzystane modele zaimplementowane w 
programie pyWake (open source) rozwijanym przez DTU Wind 
Energy.  Celem pracy jest porównanie wyników obliczeń 
uzyskanych dla różnych modeli śladów aerodynamicznych z 
danymi produkcyjnymi z morskich farm 
wiatrowych.  Elementem pracy będzie także integracja 
narzędzia pyWake z rozwijanymi w PGE Baltica narzędziami do 
projektowania i optymalizacji rozmieszczenia morskich farm 
wiatrowych. Praca będzie realizowana we współpracy z PGE 
Baltica oraz Instytutem Maszyn Przepływowych PAN. 

 


