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TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
 - Mechatronika  drugiego stopnia  stacjonarna  MwPiM

w roku akademickim: 2014_2015

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

  1   Interfejs graficzny do algorytmu wyznaczania niezawodności metodą dekompozycji prostej

  2   Pomiar przemieszczenia akcelerometrami piezoelektrycznymi 

  3   Metody eksperymentalne wyznaczania częstotliwości rezonansowej układu mechanicznego 

  4   Projekt czujnika tensometrycznego do pomiaru kąta skręcenia próbki do badań zmęczeniowych

  5   Model układu kontroli poziomu napełnienia naczynia z zastosowaniem systemu wizyjnego

  6   Projekt stanowiska do wyznaczania parametrów odpowiedzi skokowej obiektu oscylacyjnego 2-go rzędu

  7   Projekt pneumatycznego układu kontrolno-pomiarowego do sterowania wartością średnią stanowiska MZGS100

  8   Projekt stanowiska do wyznaczania parametrów odpowiedzi skokowej obiektu inercyjnego typu PT1

  9   Projekt stanowiska do wyznaczania charakterystyki indukcyjnego czujnika przemieszczeń

  10   Opracowanie systemu niwelującego wpływ szumów w układach pomiarowych maszyn typoszeregu MZGS

  11   Projekt stołu wibracyjnego
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Interfejs graficzny do algorytmu wyznaczania niezawodności metodą dekompozycji prostej

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Pomiar przemieszczenia akcelerometrami piezoelektrycznymi 

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  Wybierz charakter pracy

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Metody eksperymentalne wyznaczania częstotliwości rezonansowej układu mechanicznego 

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  Wybierz charakter pracy

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Projekt czujnika tensometrycznego do pomiaru kąta skręcenia próbki do badań zmęczeniowych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Model układu kontroli poziomu napełnienia naczynia z zastosowaniem systemu wizyjnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Model of the liquid level control system with the use of vision system 

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie modelu układu kontroli poziomu napełnienia naczynia szklanego cieczą z

zastosowaniem prostej kamery internetowej

2. Zakres pracy:

? zapoznanie się z układami kontroli poziomu napełnienia zbiorników, naczyń

? zapoznanie się podstawami systemów wizyjnych 

? opracowanie koncepcji stanowiska do kontrolowania poziomu cieczy z zastosowaniem prostej kamery

internetowej

? opracowanie programu kontrolno-pomiarowego

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do wyznaczania parametrów odpowiedzi skokowej obiektu oscylacyjnego 2-go rzędu

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the stand for investigation step response for 2nd order oscillating object

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu stanowiska do analizy odpowiedzi skokowej obiektu oscylacyjnego rzędu

drugiego 

2. Zakres pracy:

? zapoznanie się z klasyfikacją obiektów układów regulacji 

? zapoznanie się z matematycznym opisem i charakterystykami obiektu oscylacyjnego rzędu drugiego

?	opracowanie koncepcji stanowiska z przykładowym obiektem oscylacyjnym

? opracowanie programu do akwizycji i analizy odpowiedzi skokowej układu wraz z wyznaczaniem

podstawowych charakterystyk obiektu układu regulacji. 

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt pneumatycznego układu kontrolno-pomiarowego do sterowania wartością średnią stanowiska

MZGS100

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the control system for pneumatic drive of the mean load for MZGS100 stand

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu układu kontrolno-pomiarowego pneumatycznego siłownika do zadawania

obciążenia średniego na stanowisku MZGS100. 

2. Zakres pracy:

? zapoznanie się z budową, zasadą działania i układami sterowania napędów pneumatycznych

? opracowanie koncepcji zastosowania siłownika pneumatycznego 

? opracowanie projektu układu regulacji

? opracowanie programu sterującego pracą siłownika na stanowisku MZGS100 

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do wyznaczania parametrów odpowiedzi skokowej obiektu inercyjnego typu PT1

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the stand for investigation step response for inertial object PT1 type

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu stanowiska do analizy odpowiedzi skokowej obiektu inercyjnego typu PT1.

2. Zakres pracy:

? zapoznanie się z klasyfikacją obiektów układów regulacji 

? zapoznanie się z matematycznym opisem i charakterystykami obiektu rzędu pierwszego z inercją

? opracowanie koncepcji stanowiska z przykładowym obiektem typu PT1

? opracowanie programu do akwizycji i analizy odpowiedzi skokowej układu wraz z wyznaczaniem

podstawowych charakterystyk obiektu układu regulacji. 

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do wyznaczania charakterystyki indukcyjnego czujnika przemieszczeń

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the stand for investigation of the characteristic of the inductive sensor for displacement

measurement

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu stanowiska do wyznaczania charakterystyki magnetycznego czujnika

przemieszczeń

2. Zakres pracy:

? zapoznanie się z zagadnieniem pomiaru przemieszczeń 

? zapoznanie się z budową i zasadą działania czujników indukcyjnych 

? opracowanie automatycznej metody wyznaczania charakterystyki

? projekt stanowiska do badania czujnika przemieszczenia

? opracowanie programu do akwizycji danych i wyznaczania charakterystyki czujnika.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Opracowanie systemu niwelującego wpływ szumów w układach pomiarowych maszyn typoszeregu MZGS

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przeprowadzenie analizy oraz opracowanie układu niwelującego wpływ szumów w układach

pomiarowych w maszynach MZGS.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności prowadzenia badań i analizy obserwowanych zjawisk.
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt stołu wibracyjnego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy:

Celem pracy jest wykonanie projektu stołu wibracyjnego do zagęszczania form odlewniczych oraz

przeprowadzenie badań symulacyjnych stołu 

Zakres pracy obejmuje:

- przegląd literatury dotyczącej podziału i klasyfikacji maszyn wibracyjnych;

- wykonanie projektu stołu wibracyjnego oraz dobór napędu;

- ułożenie równań różniczkowych ruchu (ewentualne równania z literatury) oraz utworzenie modelu

graficznego równań różniczkowych ruchu w programie Matlab-Symulink;

- przeanalizowanie wpływu parametrów modelu stołu wibracyjnego na określone cechy charakterystyk

dynamicznych. 

  Informacje dodatkowe  1. Michalczyk J. ?Maszyny wibracyjne:, WNT Warszawa 1995

2. Achtelik H., Grzelak J. ?Ćwiczenia laboratoryjne z modelowania i symulacji układów mechanicznych w

programie Matlab-Symulink?, Politechnika Opolska, Opole 2005
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