
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
 - Mechatronika  pierwszego stopnia  niestacjonarne  

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   Projekt stanowiska do wyznaczania charakterystyki tensometrów elektrooporowych

  2   Model enkodera absolutnego REZ.

  3   Ekstensometr i układ do pomiaru zmiennych odkształceń postaciowych próbek materiałów przy skręcaniu

  4   Ekstensometr i układ do pomiaru zmiennych odkształceń wzdłużnych próbek materiałów przy zginaniu

  5   Opracowanie programu sterowania parametrem energetycznym przy zginaniu w maszynie zmęczeniowej w środowisku LabVIEW

  6   Zastosowanie modelowania parametrycznego w numerycznych obliczeniach stanu naprężenia

  7   Budowa mini frezarki sterowanej CNC. REZ.

  8   Mechatronika w systemach kontroli jakości. REZ.

  9   Rozbudowa robota typu SCAR. REZ.

  10   Zaprojektować i zbudować moduł przekształcający odbiornik TV w monitor. REZ.

  11   Projekt układu napędowego z silnikiem pneumatycznym REZ.

  12   Projekt ukłau napędowego z silnikiem hydraulicznym REZ.

  13   Projekt stopniowej hydraulicznej skrzyni biegów

  14   Projekt zrobotyzowanej przekładni pasowej

  15   Projekt systemu kontroli poprawności wykonania foremki kołnierzowej dla opakowań szklanych z zastosowaniem analizy obrazu. REZ.

  16   Zaprojektować, zbudować i oprogramować prosty sterownik PLC. REZ.
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  17   Zaprojektować, zbudować i oprogramować moduł zegara CRT. REZ.

  18   Zaprojektować, zbudować i oprogramować tor pomiarowy momentomierza obrotowego. REZ.

  19   Porównanie systemów sterowania obrabiarek CNC. REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do wyznaczania charakterystyki tensometrów elektrooporowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the stand to determine characteristic curve of electric resistance wire strain gauge

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

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

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z zasadą działania tensometrów elektrooporowych,

- opracowanie koncepcji stanowiska do wyznaczania charakterystyki tensometru elektrooporowego,

- opracowanie algorytmu akwizycji i analizy danych, 

- opracowanie programu komputerowego,

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.

Strona6/24



 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Model enkodera absolutnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Working model of the absolute enkoder

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie modelu enkodera absolutnego

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z budową i zasadą działania czujników cyfrowych - enkoderów,

- opracowanie projektu modelu enkodera optycznego

- opracowanie i wykonanie programu do obsługi modelu enkodera, 

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.

3. Wskazana umiejętność korzystania z systemów CAD
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Ekstensometr i układ do pomiaru zmiennych odkształceń postaciowych próbek materiałów przy skręcaniu

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Należy przeanalizować różne warianty rozwiązań konstrukcyjnych miniaturowych ekstensometrów do

pomiaru odkształceń próbek materiałów o przekrojach okrągłych stosowanych w maszynach typu MZGS i

wykonać model czujnika

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Ekstensometr i układ do pomiaru zmiennych odkształceń wzdłużnych próbek materiałów przy zginaniu

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Należy przeanalizować różne warianty rozwiązań konstrukcyjnych miniaturowych ekstensometrów do

pomiaru odkształceń próbek materiałów o przekrojach okrągłych stosowanych w maszynach typu MZGS i

wykonać model czujnika

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Opracowanie programu sterowania parametrem energetycznym przy zginaniu w maszynie zmęczeniowej w

środowisku LabVIEW

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Należy opracować program sterujący dla maszyn typu MZGS i przeprowadzić obliczenia symulacyjne

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Blacha Łukasz

  Tytuł pracy  Zastosowanie modelowania parametrycznego w numerycznych obliczeniach stanu naprężenia

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of parametric modeling in numerical stress calculations

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opracowanie interfejsu wykorzystującego modelowanie parametryczne i umożliwiającego

szybką analizę wytężenia różnych wariantów geometrii elementu konstrukcyjnego.

Praca w swoim zakresie obejmuje charakterystykę modelowania parametrycznego, przedstawienie elementu

do analizy, opis wybranego języka programowania danego środowiska obliczeń metodą elementów

skończonych wraz ze stworzonym skryptem oraz prezentację wyników obliczeń numerycznych wybranych

wariantów elementu konstrukcyjnego.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt systemu kontroli poprawności wykonania foremki kołnierzowej dla opakowań szklanych z

zastosowaniem analizy obrazu.

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the system for quality control of the neck ring  of the glass containers with the use of vision system.

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu układu kontroli jakości wykonania matrycy do tłoczenia elementów z

tworzywa sztucznego.

2. Zakres pracy:

-zapoznanie się podstawami systemów wizyjnych, 

-zapoznanie się z podstawami analizy obrazu w zastosowaniach kontroli parametrów geometrycznych,

-opracowanie koncepcji stanowiska do kontroli jakości wykonania matrycy z zastosowaniem technik

wizyjnych,

-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 8

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Projekt układu napędowego z silnikiem pneumatycznym

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of powertrain with pneumatic engine

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować układ napędowy z silnikiem pneumatycznym. Opracowanie schematów, projektu, analiza

zagadnienia z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących trendów.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Projekt ukłau napędowego z silnikiem hydraulicznym

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of powertrain with hydraulic engine

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować układ napędowy z silnikiem hydraulicznym. Opracowanie schematów, projektu, analiza

zagadnienia z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących trendów.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Projekt stopniowej hydraulicznej skrzyni biegów

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Projekt zrobotyzowanej przekładni pasowej

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Budowa mini frezarki sterowanej CNC.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest rozbudowanie o dodatkową oś roboczą istniejącego zautomatyzowanego stołu krzyżowego

oraz napisanie programu sterującego. Zadania: 

1. Zapoznać się z budową maszyn CNC, 

2. Montaż liniałów cyfrowych, 

3. Napisanie programu sterującego, 

4. Opracować dokumentacje techniczną. 

  Informacje dodatkowe  1. Internet.

2. J. HONCZARENKO: Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT, 2000 3.

3. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Mechatronika w systemach kontroli jakości.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przedstawienie współczesnych metod pomiaru jakości z wykorzystaniem nowoczesnych

technik pomiaru.

  Informacje dodatkowe  1. Internet.

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Rozbudowa robota typu SCAR.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest rozbudowanie istniejącego ramienia robota typu SCAR. Zadania: 

1. Zapoznać się z budową oraz konstrukcją ramienia robota, 

2. Modernizacja systemu sterującego o nowe składniki, 

3. Opracować dokumentacje techniczną.

  Informacje dodatkowe  1. Internet.

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować moduł przekształcający odbiornik TV w monitor.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznać się ze stosowanymi dotychczas rozwiązaniami modułów zmieniających TV w monitor.

2. Przeanalizować budowę tych sterowników. 

3. Na podstawie dostępnych rozwiązań wykonać projekt sterownika zmieniającego odbiornik TV w monitor.

4. Wykonać praktycznie i przetestować wyżej wspomniany sterownik.

  Informacje dodatkowe  1. Nowy elektronik - dwumiesięcznik. 

2. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik. 

3. Elektronika Praktyczna - miesięcznik.

4. Pienkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, WKŁ, Warszawa 1980.
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować, zbudować i oprogramować prosty sterownik PLC.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznać się z budową i zasadą działania dostępnych na rynku sterowników PLC,

2. Na podstawie dostępnych literatury i wcześniej zdobytej wiedzy zaprojektować układ prostego sterownika

PLC,

3. Dobrać niezbędne układy peryferujne spełniające założenia projektowe,

4. Przewidzieć buforowanie wejść i wyjść cyfrowych,

5. Napisać odpowiednie oprogramowanie sterujące projektowanym układem,

6. W projekcie przewidzieć układ podtrzymania napięcia zasilania.

  Informacje dodatkowe  1. Kręciejewski M.: Układy cyfrowe, Wydawnictwo Czasopism i Klsiążek NOT-SIGMA, Warszawa 1988,

2. Pienkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, WKŁ, Warszawa 1980,

3. Baranowski R.: Mikrokontrolery ATMEGA w praktyce, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2005,

4.  Pawluczuk A.: Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR - przykłady, Wydawnictwo BTC, Warszawa

2007,

5. Nowy elektronik - dwumiesięcznik,

6. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik,

7. Elektronika Praktyczna - miesięcznik.
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować, zbudować i oprogramować moduł zegara CRT.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznać się z budową i zasadą działania dostępnych w literaturze zegarów CRT,

2. Na podstawie dostępnych literatury i wcześniej zdobytej wiedzy zaprojektować układ prostego sterownika i

układu wyświetlania zegara CRT,

3. Dobrać niezbędne układy peryferujne spełniające założenia projektowe,

4. Napisać odpowiednie oprogramowanie sterujące projektowanym układem.

  Informacje dodatkowe  1. Nowy elektronik - dwumiesięcznik. 

2. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik. 

3. Elektronika Praktyczna - miesięcznik.
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować, zbudować i oprogramować tor pomiarowy momentomierza obrotowego.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznać się z budową i zasadą działania momentomierza obrotowego,

2. Na podstawie dostępnych literatury i wcześniej zdobytej wiedzy zaprojektować układ toru pomiarowego i

bezprzewodowej transmisji danych na komputer,

3. Zaprojektować układ elektroniczny kompletnego toru pomiarowego,

4. Dobrać niezbędne układy peryferujne spełniające założenia projektowe,

5. Napisać odpowiednie oprogramowanie sterujące projektowanym układem.

  Informacje dodatkowe  1. Kręciejewski M.: Układy cyfrowe, Wydawnictwo Czasopism i Klsiążek NOT-SIGMA, Warszawa 1988,

2. Pienkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, WKŁ, Warszawa 1980,

3. Baranowski R.: Mikrokontrolery ATMEGA w praktyce, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2005,

4.  Pawluczuk A.: Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR - przykłady, Wydawnictwo BTC, Warszawa

2007,

5. Nowy elektronik - dwumiesięcznik,

6. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik,

7. Elektronika Praktyczna - miesięcznik.
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Porównanie systemów sterowania obrabiarek CNC.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przedstawienie i porównanie współczesnych systemów sterowania obrabiarek CNC.

  Informacje dodatkowe  1. Internet, 

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

3. Dane producentów systemów sterownia.
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