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Firma Brose Corporate Group oddzial GD (Poprzednia nazwa firmy: Siemens VDO) zajmuje sie produkcja 
silnikow elektrycznych do zastosowan w przemysle samochodowym. Glowny oddzial firmy znajduje sie 
w Würzburgu w Niemczech i zatrudnia ok. 4.5 tys osob. Jednostka ta jest dpowiedzialna za rozwoj nowych 
silnikow, ktore nastepnie beda produkowane w Würzburgu oraz w innych oddzialach firmy na calym swiecie. 
Obecna roczna produkcja silnikow siega ok. 60 milionow sztuk.  
Istnieje mozliwosc odbycia praktyki, w czasie ktorej bedzie mozliwosc zapoznania sie z nowoczesnymi 
metodami uzywanymi przy projektowaniu silnikow elektrycznych oraz w produkcji masowej. Odbycie praktyki w 
miedzynarodowym srodowisku stwarza doskonala okazje do zdobycia pierwszego doswiadczenia zawodowego.  
 
Temat:  
Opracowanie modeli elektrycznych i temperaturowych silnikow szczotkowych z magnesami trwalymi 
w programie Matlab Simulink, oraz ich weryfikacjia za pomoca eksperymentu 
 
Cel pracy:  
Celem pracy jest opracowanie modeli silnikow szczotkowych o mocy 20W do 200W z magnesami trwalymi w 
programie Matlab Simulink oraz ich weryfikacja za pomoca eksperymentu. 
 
Zakres pracy: 
1. Przeglad literatury 
2. Model (Matlab Simulink) silnika szczotkowego z uwzglednieniem 

a) efektow komutacji 
b) wplyw nasycenia obwodu magnetycznego na zmiane strumienia i indukcyjnosci 

3. Wykonianie bazy danych obecnie istniejacych silnikow szczotkowych 
4. Symulacja podstawowch ch-k silnikow szczotkowych 
5. Pomiar laboratoryjny 
 
Wymagania: 
1. Dotyczy studentow studiow dziennych 
2. Znajomosc jezyka angielskiego (w mowie i pismie) 
3. Znajomosc podstawowa Matlab i Simulink 
4. Srednia ocen ze wszystkich semestrow > 4 
 
Warunki: 
1. Czas praktyki od 6 do 12 msc (Würzburg, Niemcy) 
2. Wynagrodzenie 600€ Brutto/miesiac + 2x 200€ na przejazd z/do Polski (Podatek miesiecznie do 14€) 
3. Pomoc w znalezieniu zakwaterowania na czas praktyki (cena za pokoj w akademiku z pelnym wyposazeniem 
ok. 200€) 
4. Opieka zdrowotna  
5. Dofinansowanie do wyzywienia ok. 40% 
 
 
Kontakt: 
 
Dr. Grzegorz Ombach,  Manager Simulation 
 
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Würzburg 
Ohmstraße 2a 
D-97076 Würzburg 
Germany 
Phone:  +49 931 202 706 
Fax:    +49 931 202 303 
Mobile: +49 173 3015177 
mailto:grzegorz.ombach@brose.com 
http://www.brose.com 
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Firma Brose Corporate Group oddzial GD (Poprzednia nazwa firmy: Siemens VDO) zajmuje sie produkcja 
silnikow elektrycznych do zastosowan w przemysle samochodowym. Glowny oddzial firmy znajduje sie 
w Würzburgu w Niemczech i zatrudnia ok. 4.5 tys osob. Jednostka ta jest dpowiedzialna za rozwoj nowych 
silnikow, ktore nastepnie beda produkowane w Würzburgu oraz w innych oddzialach firmy na calym swiecie. 
Obecna roczna produkcja silnikow siega ok. 60 milionow sztuk.  
Istnieje mozliwosc odbycia praktyki, w czasie ktorej bedzie mozliwosc zapoznania sie z nowoczesnymi 
metodami uzywanymi przy projektowaniu silnikow elektrycznych oraz w produkcji masowej. Odbycie praktyki w 
miedzynarodowym srodowisku stwarza doskonala okazje do zdobycia pierwszego doswiadczenia zawodowego.  
 
Temat:  
Opracowanie modeli elektrycznych i temperaturowach silnikow do napedow hybrydowych i elektrycznych z 
magnesami trwalymi w programie Speed i MotorCad, oraz ich weryfikacjia za pomoca eksperymentu 
 
Cel pracy:  
Celem pracy jest opracowanie modeli silnikow do napedow hybrydowych z magnesami trwalymi w programie 
Speed i MotorCad oraz ich weryfikacja za pomoca eksperymentu. 
 
Zakres pracy: 
3. Przeglad literatury odnosnie silnikow hybrydowych i do napedow elektrycznych 
4. Model silnikow z uwzglednieniem 

a) wplyw nasycenia obwodu magnetycznego na zmiane strumienia i indukcyjnosci 
b) strat w zelazie 
c) strat od pradow wirowych w magnesach  
d) wplyw nasycenia obwodu magnetycznego na zmiane strumienia i indukcyjnosci 

3. Wykonianie bazy danych porownanych silnikow 
4. Pomiar laboratoryjny 
 
Wymagania: 
1. Dotyczy studentow studiow dziennych 
2. Znajomosc jezyka angielskiego (w mowie i pismie) 
3. Znajomosc podstawowa Matlab i Simulink 
4. Srednia ocen ze wszystkich semestrow > 4 
 
Warunki: 
1. Czas praktyki od 6 do 12 msc (Würzburg, Niemcy) 
2. Wynagrodzenie 600€ Brutto/miesiac + 2x 200€ na przejazd z/do Polski (Podatek miesiecznie do 14€) 
3. Pomoc w znalezieniu zakwaterowania na czas praktyki (cena za pokoj w akademiku z pelnym wyposazeniem 
ok. 200€) 
4. Opieka zdrowotna  
5. Dofinansowanie do wyzywienia ok. 40% 
 
Kontakt: 
 
Dr. Grzegorz Ombach,  Manager Simulation 
 
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Würzburg 
Ohmstraße 2a 
D-97076 Würzburg 
Germany 
Phone:  +49 931 202 706 
Fax:    +49 931 202 303 
Mobile: +49 173 3015177 
mailto:grzegorz.ombach@brose.com 
http://www.brose.com 


