
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

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 i wykonanie przepływomierza cieplnego

  2   Zastosowanie automatyki podczas wzorcowania przepływomierzy na stanowisku laboratoryjnym

  3   Projekt i konstrukcja aparatu do sekwencyjnego pomiaru opadu pyłu

  4   Detekcja sygnału przepływomierza wirowego

  5   Projekt systemu buforowania produktu gotowego na linii rozlewniczej REZ.

  6   Program do symulacji i analizy pracy układu z regulatorem typu PID REZ.

  7   Zastosowanie systemu wizyjnego w układzie kontroli selekcji wyrobów wadliwych REZ.

  8   Zastosowanie systemu wizyjnego do budowy modelu układu bezpieczeństwa "wirtualna kurtyna" REZ.

  9   Projekt stanowiska do badania trwałości połączeń lutowanych układów elektronicznych poddanych wibracjom REZ.

  10   Opracowanie programu sterowania parametrem energetycznym przy skręcaniu w maszynie zmęczeniowej w środowisku LabVIEW

  11   Program sterujący zakresem parametru energetycznego dla obciążeń sinusoidalnie
zmiennych

  12   Wykorzystanie technologii druku przestrzennego w nowoczesnym procesie projektowania REZ.

  13   Modernizacja ruchomego ramienia robota mobilnego. REZ.

  14   Integracja systemu wizyjnego z robotem mobilnym. REZ.

  15   Zaprojektować i zbudować kartę rozszerzeń ISA wejść/wyjść cyfrowych. REZ.

  16   Zaprojektować, zbudować i oprogramować moduł przekaźnikowy sterowany przez port USB. REZ.
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  17   Zaprojektować, zbudować i oprogramować stanowisko laboratoryjne do sterowania PWM. REZ.

  18   Symulacja warunków pracy układu napędowego samochodu osobowego na hamowni silnikowej REZ.

  19   Układ napędowy 4x4 dla pojazdu kołowego Kameleon REZ.

  20   Manipulator dla pojazdu kołowego Kameleon REZ.

  21   Zaprojektować i wykonać sterownik mikroprocesorowy REZ.

  22   Układ regulacji wydajności wentylatora ze sprzężeniem zwrotnym REZ.

  23   Układ regulacji położenia przepustnicy ze sprzężeniem zwrotnym REZ.

  24   Układ sterowania silnikiem spalinowym w pojeździe M.P.H.V REZ.

  25   Układ zasilania elektrycznego pojazdu hybrydowego Fiat Panda REZ.

  26   Panel sterowania układem hybrydowym w pojeździe Fiat Panda REZ.

  27   Projekt stanowiska do pomiaru przemieszczeń

  28   Układ sterowania silnika elektrycznego w pojeździe hybrydowym Fiat Panda REZ.

  29   Zaprojektować, zbudować i oprogramować moduł przekaźnikowy sterowany przes port RS232. REZ.

  30   Zaprojektować i zbudować minitor na lampie oscylockopowej. REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt systemu buforowania produktu gotowego na linii rozlewniczej

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the buffer storage for final product used in pour out line 

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie systemu buforowania produktu na linii rozlewniczej płynów do puszek

2. Zakres pracy:

- rozpoznanie problematyki buforowania produktów gotowych,

- charakterystyka analizowanego procesu,

- koncepcja rozwiązania układów mechanicznych, napędowych i sterowania, 

- opracowanie algorytmu sterowania,

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Program do symulacji i analizy pracy układu z regulatorem typu PID

  Wersja angielska tytułu pracy  Computer program for simulation and analysis of the operation of the PID control system 

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie programu do symulacji pracy obiektów rzędu I i II w układzie regulacji z

regulatorem PID

2. Zakres pracy:

- rozpoznanie problematyki regulacji, struktury układu regulacji,

- zapoznanie się z metodami modelowania obiektów i regulatorów typu P, PI, PID,

- opracowanie algorytmu symulacji pracy układu, 

- opracowanie programu komputerowego,

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Zastosowanie systemu wizyjnego w układzie kontroli selekcji wyrobów wadliwych 

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of the vision system in control system for faulty products selection

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu modelu układu do selekcji wyrobów wadliwych z zastosowaniem systemu

wizyjnego

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z problematyką systemów wizyjnych, podstawami rozpoznawaniem obrazu

- zapoznanie się z układami sterowania układów wykonawczych elektro-mechanicznych

- opracowanie projektu modelu układu oraz programu sterującego, 

  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 4

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Zastosowanie systemu wizyjnego do budowy modelu układu bezpieczeństwa "wirtualna kurtyna"

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of the vision system in the model of the "virtual curtain" security system

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu modelu układu systemu zabezpieczenia naruszenia strefy zagrożenia z

wykorzystaniem systemu wizyjnego

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z systemami zabezpieczeń bazujących na systemach wizyjnych

- zapoznanie się z problematyką systemów wizyjnych, podstawami rozpoznawaniem obrazu

- opracowanie projektu modelu układu oraz programu sterującego, 

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do badania trwałości połączeń lutowanych układów elektronicznych poddanych wibracjom

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the stand for investigation of durability of soldered joints in electronic circuits

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu stanowiska do badania trwałości połączeń lutowanych elementów

układów elektronicznych

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z problematyką połączeń lutowanych i ich zastosowania w układach elektronicznych,

- opracowanie układu wymuszającego wibrację przykładowych elementów układu elektronicznego,

- opracowanie programu monitorującego badania. 

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

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

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Opracowanie programu sterowania parametrem energetycznym przy skręcaniu 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 7

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Program sterujący zakresem parametru energetycznego dla obciążeń sinusoidalnie

zmiennych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest napisanie programu w środowisku LabView do sterowania maszyną zmęczeniową 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Kurek Andrzej

  Tytuł pracy  Wykorzystanie technologii druku przestrzennego w nowoczesnym procesie projektowania 

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of 3D printing technology in a modern design process

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: Rozpoznanie zastosowań technologii druku przestrzennego w procesie nowoczesnego

projektowania

2. Zakres pracy:

? rozpoznanie zagadnienia druku  przestrzennego

? przeprowadzenie badań literaturowych

? wskazanie przykładów zastosowania 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do pomiaru przemieszczeń

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy:

Celem pracy jest zaprojektowanie stanowiska do pomiarów przemieszczeń  

Zakres pracy obejmuje:

? zaprojektowanie przenośnego uchwytu przy wykorzystaniu programów  CAD (Inwentor, Catia, AutoCAD itp.)

oraz jego wykonanie

? podłączenie czujnika przemieszczeń do komputera i przeprowadzenie przykładowych pomiarów.

  Informacje dodatkowe  1. Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT 2006

2. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Wytrzymałość materiałów, PWN 

Strona14/35



 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Symulacja warunków pracy układu napędowego samochodu osobowego na hamowni silnikowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Simulation of operating conditions of the drive system of a passenger car engine test bench

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy analizy oprogramowania hamowni i wykonać moduł komunikacyjny programu

Matlab/Simulink z oprogramowaniem czasu rzeczywistego.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Układ napędowy 4x4 dla pojazdu kołowego Kameleon

  Wersja angielska tytułu pracy  4x4 powertrain for wheeled vehicle Kameleon

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować i wykonać układ napędowy 4x4 i dobrać zawieszenie dla pojazdu kołowego Kameleon.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Manipulator dla pojazdu kołowego Kameleon

  Wersja angielska tytułu pracy  Manipulator for wheeled vehicle Kameleon

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować i wykonać manipulator dla kołowego pojazdu Kameleon

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i wykonać sterownik mikroprocesorowy

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and manufacture of microprocessor based controller

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować i wykonać sterownik mikroprocesorowy wykorzystując wybrany mikrokontroler

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Układ regulacji wydajności wentylatora ze sprzężeniem zwrotnym

  Wersja angielska tytułu pracy  Ventilator output feed-back control system

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd literatury dot regulacji prędkości obrotowej/ wydajności wentylatora

- koncepcja systemu regulacji z zastosowaniem układu LOGO

- dokumentacja techniczna

- wykonanie układu regulacji

  Informacje dodatkowe  

Strona19/35



 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Układ regulacji położenia przepustnicy ze sprzężeniem zwrotnym

  Wersja angielska tytułu pracy  Throttle position feed-back control system

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd literatury dot regulacji położenia przepustnicy

- koncepcja systemu regulacji z zastosowaniem układu LOGO

- dokumentacja techniczna

- wykonanie układu regulacji

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Lechowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Układ sterowania silnikiem spalinowym w pojeździe M.P.H.V

  Wersja angielska tytułu pracy  The control system of a combustion engine based on M.P.H.V

vehicle

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy zaprojektować i wykonać układ sterowania silnika spalinowego w pojeździe M.P.H.V

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Lechowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Układ zasilania elektrycznego pojazdu hybrydowego Fiat Panda

  Wersja angielska tytułu pracy  Power supply system in the hybrid vehicle Fiat Panda

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy zaprojektować i wykonać układ zasilania elektrycznego napędu hybrydowego pojazdu Fiat

Panda. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Lechowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Panel sterowania układem hybrydowym w pojeździe Fiat Panda

  Wersja angielska tytułu pracy  Control panel of hybrid system in Fiat Panda vehicle

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy wykonać panel sterowania hybrydowym układem napędowym, który zostanie umieszczony w

pojeździe Fiat Panda. Wykonany panel sterujący umożliwi sterowanie i monitorowanie wszystkich parametrów

hybrydowego układu w pojeździe.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Układ sterowania silnika elektrycznego w pojeździe hybrydowym Fiat Panda

  Wersja angielska tytułu pracy  Control system of motor control system in hybrid car Fiat Panda

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy wykonać układ sterowania silnika elektrycznego BLDC w pojeździe Fiat Panda. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Pospolita Janusz

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie przepływomierza cieplnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and realization of the heat flowmeter

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektowanie i wykonanie prototypu przepływomierza cieplnego. Wykonanie jego badań w laboratorium

przepływowym przy ul. Prószkowskiej.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Kabaciński Mirosław

  Tytuł pracy  Zastosowanie automatyki podczas wzorcowania przepływomierzy na stanowisku laboratoryjnym

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of automation during averaging Pitot tubes examination on test stand

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczna, eksperymentalna,

  Zadania do zrealizowania  Praca ściśle związana z urządzeniami pomiarowymi na stanowisku wzorcowniczym oraz programowanie ich

w środowisku LabVIEW w celu uzyskania konkretnych rezultatów, np. badanie profilu prędkości, zdejmowanie

charakterystyki przepływomierza spiętrzającego w rurociągu lub tunelu aerodynamicznym.

  Informacje dodatkowe  Wymagana jest znajomość podstaw dokonywania pomiarów temperatur, ciśnień, częstotliwości sygnału

zależnej od prędkości przepływu czynnika, komputerowego sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Ważna

jest także umiejętność programowania w środowisku LabView (podstawy).
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 KARTA OPISU PRACY nr 22

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Projekt i konstrukcja aparatu do sekwencyjnego pomiaru opadu pyłu

  Wersja angielska tytułu pracy  The design and construction of apparatus for sequential measuring of dust deposition.		

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  analiza literaturowa dotycząca istniejących aparatów do pomiaru opadu pyłu. zaprojektowanie i wykonanie

prostego urządzenia do wychwytywania areozoli atmosferycznych o frakcji > 10 mm, doświadczalne

sprawdzenie poprawności wykonania	

  Informacje dodatkowe  konieczność zaznajomienia się z obowiązującymi normami w zakresie konstrukcji aparatów monitorujących

jakość powietrza, prawdopodobny udział środków własnych, możliwe dofinansowanie ze środków Uczelni
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Dobrowolski Bolesław

  Tytuł pracy  Detekcja sygnału przepływomierza wirowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Sygnal detection of the vortex flow meter

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Modernizacja ruchomego ramienia robota mobilnego.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest modernizacja istniejącego robota mobilnego wraz z dobudowanymi do niego

komponentami. Zadania: 

1. Poznać budowę robota mobilnego, 

2. Skonstruować nowe ramię robota wraz z chwytakiem.

  Informacje dodatkowe  1. Internet, 

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Integracja systemu wizyjnego z robotem mobilnym.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest modernizacja istniejącego robota mobilnego wraz z dobudowanymi do niego

komponentami. Zadania: 

1. Poznać budowę robota mobilnego, 

2. Skonfigurować istniejący system wizyjny z układem jezdnym robota.

  Informacje dodatkowe  1. Internet. 

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 26

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować kartę rozszerzeń ISA wejść/wyjść cyfrowych.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Zaprojektować układa elektroniczny karty ISA ośmiu niezależnych wejść i wyjść cyfrowych.

2. Projekt wykonać w technologii TTL. 

3. Wykonać w praktyce zaprojektowaną kartę ISA. 

4. Pamiętać aby do wszystkich układów scalonych zastosować podstawki.

  Informacje dodatkowe  1. Pienkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, WKŁ, Warszawa 1980. 

2. Metzger P.: Anatomia PC, Wydawnictwo Helion, Warszawa 1994. 

3. Kręciejewski M.: Układy cyfrowe, Wydawnictwo Czasopism i Klsiążek NOT-SIGMA, Warszawa 1988.
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 KARTA OPISU PRACY nr 27

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować, zbudować i oprogramować moduł przekaźnikowy sterowany przez port USB.

  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 sposobami sterowania różnych urządzeń peryferyjnych przez USB.

2. Zaprojektować układ sterownika urządzeń peryferyjnych przez USB.

3. Projekt wykonać w technologii cyfrowej. 

3. Wykonać w praktyce zaprojektowany układ. 

4. Napisać oprogramowanie do sterowania zaprojektowanym modułem.

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

2. Metzger P.: Anatomia PC, Wydawnictwo Helion, Warszawa 1994. 

3. Daniluk A.: USB. praktyczne programowanie z Windows API w  C++, Wydawnictwo HELION, Warszawa

2009.
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 KARTA OPISU PRACY nr 28

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować, zbudować i oprogramować stanowisko laboratoryjne do sterowania PWM.

  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 sterownikami PWM. 

2. Zaprojektować sterownik PWM w oparciu o układy TTL.

3. Zaprojektować sterownik PWM wykorzystując możliwości mikrokontrolera.

4. Napisać oprogramowanie sterujące pracą sterownika PWM (dotyczy mikrokontrolera).

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

2. Metzger P.: Anatomia PC, Wydawnictwo Helion, Warszawa 1994. 

3. Daniluk A.: USB. praktyczne programowanie z Windows API w  C++, Wydawnictwo HELION, Warszawa

2009.

Strona33/35



 KARTA OPISU PRACY nr 29

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować, zbudować i oprogramować moduł przekaźnikowy sterowany przes port RS232.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznać się ze sposobami sterowania różnych urządzeń peryferyjnych przez RS232.

2. Zaprojektować ukałd sterownika urządzeń peryferyjnych przez RS232.

3. Projekt wykonać w technologii cyfrowej. 

3. Wykonać w praktyce zaprojektowany układ. 

4. Napisać oprogramowanie do sterowania zaprojektowanym modułem z wykkorzystaniem języka Turbo

Pascal. 

5. Program musi uwzględniać sygnały zwrotne z portuRS do komputera PC.

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

2. Metzger P.: Anatomia PC, Wydawnictwo Helion, Warszawa 1994. 

3. Metzger P.: Anatomia PC, Wydawnictwo Helion, Warszawa 1994. 
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 KARTA OPISU PRACY nr 30

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować minitor na lampie oscylockopowej.

  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 monitorów bazujących na lampie

oscyloskopowej,

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

CRT,

3. Dobrać niezbędne układy peryferujne spełniające założenia projektowe,

4. Dokonać sprawdzenia poprawności działania projektowanego układu.

  Informacje dodatkowe  1. Nowy elektronik - dwumiesięcznik. 

2. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik. 

3. Elektronika Praktyczna - miesięcznik.
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