
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

w roku akademickim: 2013/2014

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

  1   Badanie kryz szczelinowych przy przepływach gaz-ciecz

  2   Optymalizacja układu zasilającego odlew z wykorzystaniem programu Opti Cast.

  3   Projekt i wykonanie przepływomierza cieplnego

  4   Projekt głowicy do wyciskania tworzywa

  5   Modelowanie i symulacja dynamiki asynchronicznego silnika elektrycznego prądu trójfazowego z przekładnią mechaniczną

  6   Projekt układu do sterowania pracą pieca ceramicznego

  7   Badania symulacyjne dynamiki elektromechanicznych układów o dwóch stopniach swobody przy zastosowaniu programu Matlab-Simulink

  8   Modernizacja robota mobilnego.

  9   Stanowisko do akwizycji danych z  procesie skrawania.

  10   Modernizacja stanowiska do pomiaru sił w procesie skrawania.

  11   Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do sterowania przekaźnikowego.

  12   Zaprojektować i zbudować moduły wykonawcze, wyjściowe i pamięciowe do stanowiska laboratoryjnego sterowania przekaźnikowego.

  13   Zaprojektować i wykonać moduły wejścia/wyjścia oraz pamięci podtrzymywalnej i stałej do stanowiska laboratoryjnego.

  14   Zaprojektować i wykonać moduły generatorów kwarcowych i RC do stanowiska laboratoryjnego.

  15   Zaprojektować i wykonać moduły do sterowania monitorem CRT i lampą oscyloskopową do stanowiska laboratoryjnego.

  16   Projekt zautomatyzowanego podnośnika kubełkowego. REZ.
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  17   Projekt i wykonanie kolektora płaskiego do podgrzewania wody użytkowej REZ.

  18   Układy sterowania kotłami na biomasę REZ.

  19   System akwizycji danych do laboratorium procesów spalania REZ.

  20   Budowa stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania parametrów regulatora "PID" REZ.

  21   Przystosowanie oprogramowania FEMAP do wykonywania obliczeń zmęczeniowych

  22   Sterowanie i regulacja instalacji wentylacyjno-grzewczej na przykładzie budynku jednorodzinnego REZ.

  23   Sterowanie i regulacja kotła centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym REZ.

  24   Model symulatora obciążenia silnika spalinowego na hamowni silnikowej

  25   Model układu sterowania silnikiem spalinowym na hamowni silnikowej

  26   Projekt systemu kontroli parametrów kinematycznych pojazdu za pomocą sygnału GPS REZ.

  27   Modernizacja układu sterująco-pomiarowego do badania przekładni CVT REZ.

  28   Układ sterujący położeniem łopatek kierujących strugę spalin na wirnik turbosprężarki REZ.

  29   Układ pomiarowy wydajności turbosprężarki REZ.

  30   Projekt robota mobilnego kołowego REZ.

  31   Projekt układu sterowania sprzęgłem ciernym REZ.

  32   Projekt układu drive by wire dla robota mobilnego REZ.

  33   Sterowanie pneumatycznym układem napędowym dla robota mobilnego REZ.

  34   Sterowanie silnikiem szczotkowym prądu stałego z uwzględnieniem odzyskiwania energii REZ.

  35   Układ sterowania silnika elektrycznego w napędzie hybrydowym REZ.

  36   Projekt i wykonanie układu zasilania pojazdu hybrydowego
 REZ.

  37   Mechatronizacja układów elektro-mechanicznych piły do cięcia metali REZ.

  38   Zastosowanie LabVIEW do monitorowania warunków pracy układu regulacji temperatury. REZ.
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  39   Modernizacja układu sterowania modelu żurawia budowlanego z zastosowaniem transmisji radiowej REZ.

  40   Projekt stanowiska do wyznaczania charakterystyki sprężyny śrubowej

  41   Układ nadążny baterii słonecznej za ruchem słońca.

  42   Układ do pomiaru wysokości skoku sportowca

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

  44   Projekt i wykonanie przepływomierza wirowego

  45   Przepływowy system ogrzewania powietrza lub tlenu w aparacie oddechowym produkcji firmy MANTA.

  46   Program sterujący zakresem parametru energetycznego dla obciążeń sinusoidalnie
zmiennych

  47   Wyposażenie uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej w elektroniczną rejestrację przebiegu siły REZ.

  48   Wyposażenie uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej w elektroniczną rejestrację przebiegu przemieszczenia REZ.

  49   Zaprogramowanie i optymalizacja sterownika przemysłowego REZ.

  50   Projekt kinematyki urządzenia wykorzystywanego w cyklu produkcyjnym stopni REZ.

  51   Optymalizacja procesu odlewania z wykorzystaniem programu SolidCast
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  Tytuł pracy  Badanie kryz szczelinowych przy przepływach gaz-ciecz

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Prażmowski Mariusz

  Tytuł pracy  Optymalizacja układu zasilającego odlew z wykorzystaniem programu Opti Cast.

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of the Opti Cast software for the optimization of cast feed system.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Przygotowanie uproszczonego projektu wykonania elementu konstrukcyjnego w technologii odlewania.

2. Wykonanie modelu 3D przy użyciu programu CAD.

3. Analiza zastosowania różnych rozwiązań układu zasilania przy użyciu programu Opi Cast.

Cel: Analiza możliwości zastosowania nowoczesnego systemu optymalizacji produkcji w odlewni.

  Informacje dodatkowe  Literatura: podręczniki akademickie z zakresu odlewnictwa oraz projektowania procesów odlewniczych.

Materiały szkoleniowe z zakresu obsługi programu Opti Cast - dobra znajomość językja angielskiego.

Umiejętności: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu technologii odlewania oraz projektowania

procesów odlewniczych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Pospolita Janusz

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie przepływomierza cieplnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and realization of the heat flowmeter

  Jednostka realizująca 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 4

  Promotor pracy  Nowosielski Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt głowicy do wyciskania tworzywa

  Wersja angielska tytułu pracy  Project head for extruding plastic materials

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Coraz popularniejsze stają się domowe drukarki 3D do drukowania metodą wyciskania podgrzanego

tworzywa sztucznego i nanoszenia warstwami na drukowany model 3D. Przykładem jest Makebot oraz

Reprap, w którym realizowana jest idea samoreprodukcji urządzeń (erukarka 3d drukuje detale do budowy

kolejnej drukarki). Głównym elementem wykonawczym jest głowica wyciskająca (extruder) z podajnikiem

tworzywa w postaci drutu średnicy 3mm. Drut podgrzewany jest w krótkiej strefie grzania dyszy i wyciskany

przez otwór o średnicy 0,3 - 0,5mm. W ramach projektu planowane jest opracowanie sterowania temperaturą

głowicy oraz silnikiem krokowym do podawania drutu. Do wyboru jest zastosowanie mikrokontrolera z

samodzielnie zaprojektowaną płytką PCB (np. w programie KiCAD) lub gotowej płytki uruchomieniowej

Arduino Uno.

  Informacje dodatkowe  Wymagania: Podstawowa wiedza na temat programowania mikrokontrolerów.
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Modelowanie i symulacja dynamiki asynchronicznego silnika elektrycznego prądu trójfazowego z przekładnią

mechaniczną

  Wersja angielska tytułu pracy  Modelling and simulation of an electric asynchronous three-phase engine dynamics coupled with mechanical

transmission

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  - Modelowanie fizyczne i matematyczne silnika asynchronicznego, krótko-zwartego, prądu trójfazowego na

podstawie literatury;

- Opracowanie modelu komputerowego silnika asynchronicznego prądu trójfazowego w konwencji programu

Matlab-Simulink;

- Przeprowadzenie serii obliczeń symulacyjnych na podstawie modelu komputerowego i sporządzenie

kompletu charakterystyk silnika dla różnych wariantów parametrów fizycznych silnika i przekładni

mechanicznej;

- Opracowanie wyników obliczeń i sformułowanie wniosków końcowych.

  Informacje dodatkowe  Od kandydata oczekuje się:

- wiedzy i umięjności analitycznych w zakresie modelowania matematycznego;;

- umiejętności posługiwania się programem Matlab-Simulink;

- umiejętności dokumentowania wyników obliczeń symulacyjnych i   

   formułowania na ich podstawie wniosków.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Dobrowolski Bolesław

  Tytuł pracy  Projekt układu do sterowania pracą pieca ceramicznego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of system for automatic control of ceramic furnace working

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Proces technologiczny wypału ceramiki, piece ceramiczne, układy sterowania procesem wypału, dobór

urządzeń sterujących dla pieca o małych gabarytach, algorytm sterowania 

  Informacje dodatkowe  Wskazany jest kontakt z promotorem
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Badania symulacyjne dynamiki elektromechanicznych układów o dwóch stopniach swobody przy

zastosowaniu programu Matlab-Simulink

  Wersja angielska tytułu pracy  Two degrees of freedom electromechanical systems simulation tests with use of Matlab-Simulink programme

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  - Celem pracy jest przeprowadzenie badań symulacyjnych dla dwóch typowych układów

elektromechanicznych: a) elektromagnesu z rdzeniem ferro-magnetycznym wzbudzanym za pomocą

impulsów prądowych lub napięciowych; b) walca z wbudowaną ramką obwodu elektrycznego poruszającego

się po równi pochyłej w obecności zewnętrznego pola magnetycznego.

- Należy zamodelować oba obiekty, a następnie przeprowadzić  obliczenia symulacyjne przy użyciu programu

Maltlab-Simulink i sformułować wnioski.

  Informacje dodatkowe  Od kandydata oczekuje się:

- wiedzy i umięjności analitycznych w zakresie modelowania matematycznego;;

- umiejętności posługiwania się programem Matlab-Simulink;

- umiejętności dokumentowania wyników obliczeń symulacyjnych i    formułowania na ich podstawie

wniosków.
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Modernizacja robota mobilnego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Modernisation of a mobile robot.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

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

komponentami. Zadania: 1. Poznać budowe robota mobilnego, 2. Skonfigurować istniejący program z

dobudowanymi komponentami.

  Informacje dodatkowe  1. G.KOSTA / J.ŚWIDRA: Programowanie robotów on-line, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008, 

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Stanowisko do akwizycji danych z  procesie skrawania.

  Wersja angielska tytułu pracy  Stand for data acquisition in a cutting process.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest stworzenie stanowiska do pomiaru temperatury w procesie skrwania z wykorzystaniem

termopar obcych.

  Informacje dodatkowe  1. Internet, 

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Modernizacja stanowiska do pomiaru sił w procesie skrawania.

  Wersja angielska tytułu pracy  Modernisation of a stand for force measurement in cutting process.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest modernizacja istniejącego stanowiska do pomiaru sił w procesie skrawania.

  Informacje dodatkowe  1. Internet, 

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do sterowania przekaźnikowego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and build a laboratory stand for control contractors.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatury pod kątem stosowanych dotychczas sposobów przekaźnikowego sterowania różnymi

urządzeniami.

2. Opracowanie własnej koncepcji stanowiska do nauki sterowania przekaźnikowego.

3. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego stanowiska do nauki sterowania przekaźnikowego.

  Informacje dodatkowe  1. Kręciejewski M..: Układy cyfrowe, 

2. Elektronika Praktyczna - miesięcznik, 

3. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik, 

4. Nowy Elektronik - miesięcznik, 

5. Publikacje naukowe z zakresu tematu,

6. Materiały i foldery reklamowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować moduły wykonawcze, wyjściowe i pamięciowe do stanowiska laboratoryjnego

sterowania przekaźnikowego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and build output and memory implementation modules for a laboratory control contractor stand.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatuiry pod kątem stosowanych dotychczas sposobów przekaźnikowego sterowania różnymi

urządzeniami.

2. Opracowanie własnej koncepcji stanowsika do nauki sterowania przekaźnikowego.

3. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego stanowsika do nauki sterowania rprzekaźnikowego.

  Informacje dodatkowe  1. Kręciejewski M..: Układy cyfrowe, 

2. Elektronika Praktyczna - miesięcznik, 

3. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik, 

4. Nowy Elektronik - miesięcznik, 

5. Publikacje naukowe z zakresu tematu,

6. Materiały i foldery reklamowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i wykonać moduły wejścia/wyjścia oraz pamięci podtrzymywalnej i stałej do stanowiska

laboratoryjnego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and build input/output and sustaining  and ROM memory modules for a laboratory station.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatuiry pod kątem stosowanych rozwiązań układów pamięciowych.

2. Opracowanie własnej koncepcji modułów pamięciowych do stanowsika laboratoryjnego.

3. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnych modułów do istniejącego już stanowiska laboratoryjnego.

  Informacje dodatkowe  1. Kręciejewski M..: Układy cyfrowe, 

2. Pieńkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, 

3. Elektronika Praktyczna - miesięcznik, 

4. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik, 3. Elektronika Praktyczna - miesięcznik, 

5. Borkowski P.: AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego, 

6. Świder Z.: Sterowniki mikroprocesorowe, 

7. Pawluczuk A.: Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR przykłady, 

8. Publikacje naukowe z zakresu tematu,

9. Materiały i foldery reklamowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i wykonać moduły generatorów kwarcowych i RC do stanowiska laboratoryjnego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and build quartz and RC generator modules for a laboratory stand.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatuiry pod kątem stosowanych rozwiązań generatorów kwarcowych i RC.

2. Opracowanie własnej koncepcji modułów generatorów do stanowsika laboratoryjnego.

3. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnych modułów do istniejącego już stanowiska laboratoryjnego.

  Informacje dodatkowe  1. Kręciejewski M..: Układy cyfrowe, 

2. Pieńkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, 

3. Elektronika Praktyczna - miesięcznik, 

4. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik, 3. Elektronika Praktyczna - miesięcznik, 

5. Borkowski P.: AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego, 

6. Świder Z.: Sterowniki mikroprocesorowe, 

7. Pawluczuk A.: Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR przykłady, 

8. Publikacje naukowe z zakresu tematu,

9. Materiały i foldery reklamowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i wykonać moduły do sterowania monitorem CRT i lampą oscyloskopową do stanowiska

laboratoryjnego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and build modules for controlling a CRT computer monitor and a CRT oscilloscope tube for a

laboratory stand.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatuiry pod kątem stosowanych rozwiązań układów sterowania monitorami i lampami

obrazowymi.

2. Opracowanie własnej koncepcji modułów sterowania monitorem CRT i lamą CRT do stanowsika

laboratoryjnego.

3. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnych modułów do istniejącego już stanowiska laboratoryjnego.

  Informacje dodatkowe  1. Kręciejewski M..: Układy cyfrowe, 

2. Pieńkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, 

3. Elektronika Praktyczna - miesięcznik, 

4. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik, 3. Elektronika Praktyczna - miesięcznik, 

5. Borkowski P.: AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego, 

6. Świder Z.: Sterowniki mikroprocesorowe, 

7. Pawluczuk A.: Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR przykłady, 

8. Publikacje naukowe z zakresu tematu,

9. Materiały i foldery reklamowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Projekt zautomatyzowanego podnośnika kubełkowego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of an automated bucket conveyor.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatury pod kątem stosowanych dotychczas sposobów przekaźnikowego sterowania różnymi

urządzeniami.

2. Opracowanie koncepcji sterowania podnosnika..

3. Projekt i wykonanie kompletnego sterowania podnośnika.

  Informacje dodatkowe  1. Kręciejewski M..: Układy cyfrowe, 

2. Elektronika Praktyczna - miesięcznik, 

3. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik, 

4. Nowy Elektronik - miesięcznik, 

5. Publikacje naukowe z zakresu tematu,

6. Materiały i foldery reklamowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Nowosielski Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie kolektora płaskiego do podgrzewania wody użytkowej

  Wersja angielska tytułu pracy  The design and performance of a flat collector for heating water

  Jednostka realizująca pracę  KTCIAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Opracowanie projektu instalacji kolektora słonecznego. Opracowanie układu sterującego pracą układu

akumulacji ciepła. Opracowanie panulu sterującego. Projekty urządzeń uzupełniających (np. żaluzje

ochronne). Dobór lub wykonanie pompy. Opracowanie systemu akwizycji danych z układu i prezentacji historii

pracy układu wraz z informacjami o warunkach otoczenia i użytkowania gromadzonego ciepła. 

  Informacje dodatkowe  Praca dyplomowa dla studentów, którzy jako podsumowanie swojej edukacji w zakresie mechatroniki

realizują własną domową instalację zawierającą odpowiednie sterowniki i ich oprogramowanie sterujące wraz

z wizualizacją i historią pracy układu.
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Junga Robert

  Tytuł pracy  Układy sterowania kotłami na biomasę

  Wersja angielska tytułu pracy  Control systems for biomass boilers

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Zakres. 1. przegląd układów sterowania kotłami na biomasę, 2. opracowanie układu sterowania dla kotła na

biomasę. Cel. Wykonanie układu sterowania kotła na biomasę na bazie sterownika SIMENS SIMATIC

S7-1200.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Junga Robert

  Tytuł pracy  System akwizycji danych do laboratorium procesów spalania

  Wersja angielska tytułu pracy  Data acquisition system for the combustion laboratory

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Zakres. 1. przegląd systemów akwizycji danych, 2. opracowanie systemu na potrzeby laboratorium procesów

spalania. Cel. Wykonanie systemu akwizycji danych na bazie aplikacji LabVIEW.

  Informacje dodatkowe  wymaga zakupu karty PCMCIA 232/2
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  Tytuł pracy  Budowa stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania parametrów regulatora "PID"

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  wykonawcza

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Przystosowanie oprogramowania FEMAP do wykonywania obliczeń zmęczeniowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Adapting of the FEMAP software to perform fatigue calculations

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Praca polega na zaplanowaniu i oprogramowaniu w języku wewnętrznym programu FEMAP interfejsu

służącego obliczeniom zmęczeniowym. Interface powinien umożliwiać eksport i import danych z modelu MES

do i z programu MATLAB. 

  Informacje dodatkowe  Umiejętność programowania i znajomość podstawowych języków programowania.
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 KARTA OPISU PRACY nr 22

  Promotor pracy  Pietrzak Marcin

  Tytuł pracy  Sterowanie i regulacja instalacji wentylacyjno-grzewczej na przykładzie budynku jednorodzinnego

  Wersja angielska tytułu pracy  The steering and control of heating-ventilation installation  for example the self-contained building 

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opracowanie systemu sterowania instalacją wentylacyjno-grzewczą w budynku

jednorodzinnym.Zakres pracy obejmuje wprowadzenie teoretyczne dotyczące komfortu cieplnego, obliczenia

procesowe w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu temperatury i wilgotności oraz przedstawienie

rozwiązania sterowania automatyką wraz z doborem poszczególnych podzespołów systemu sterowania. 

  Informacje dodatkowe  Brak.
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Dyga Roman

  Tytuł pracy  Sterowanie i regulacja kotła centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym

  Wersja angielska tytułu pracy  The steering and control of central heating boiler in self-contained building

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opracowanie systemu sterowania kotła centralnego ogrzewania w budynku

jednorodzinnym.Zakres pracy obejmuje wprowadzenie teoretyczne dotyczące procesów spalania i

wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, obliczenia

procesowe bilansu cieplnego oraz przedstawienie rozwiązania sterowania kotłem grzewczym wraz z doborem

poszczególnych podzespołów systemu ogrzewania. 

  Informacje dodatkowe  Brak.
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Model symulatora obciążenia silnika spalinowego na hamowni silnikowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Model of the simulator for a combustion engine load an engine dynamometer

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy zamodelować układ obciążenia silnika na hamowni silnikowej KPDIR. Model należy wykonać

w układzie czasu rzeczywistego przy użyciu środowiska Matlab/Simulink

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Model układu sterowania silnikiem spalinowym na hamowni silnikowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Model of the control system for a combustion engine an engine dynamometer

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy zamodelować układ sterowania niezależnego silnika (uchyleniem przepustnicy, nr biegu,

skrętu kierownicy) dla symulatora obciążenia silnika na hamowni silnikowej KPDIR. Model należy wykonać w

układzie czasu rzeczywistego przy użyciu środowiska Matlab/Simulink

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 26

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Projekt systemu kontroli parametrów kinematycznych pojazdu za pomocą sygnału GPS

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of the kinematic parameters control system of the vehicle with using GPS

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy zaproponować system do kontroli parametrów kinematycznych pojazdu, w oparciu o

dostępne krajowe komponenty i wykorzystanie sygnału z GPS

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 27

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Modernizacja układu sterująco-pomiarowego do badania przekładni CVT

  Wersja angielska tytułu pracy  Modernization of control and measuring system of CVT powertrain test bench

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji dotyczących sterowania przekładnią CVT, przeprowadzenie identyfikacji sygnałów z

czujników pomiarowych oraz sygnałów sterujących aktuatorami w przekładni CVT, przeprowadzenie

modernizacji systemu sterująco-pomiarowego mającej na celu jego zintegrowanie i poprawienie

funkcjonalności (m.in. zadawanie dowolnego niestacjonarnego profilu zmian parametrów pracy przekładni)

  Informacje dodatkowe  Umiejętność obsługi programu LabView
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 KARTA OPISU PRACY nr 28

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Układ sterujący położeniem łopatek kierujących strugę spalin na wirnik turbosprężarki

  Wersja angielska tytułu pracy  Control system of exhaust gas stream directing blade positioning to rotor of turbocomresor

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji dotyczących układów sterujących wydajnością turbosprężarek o zmiennej geometrii.

Przedstawienie koncepcji własnego układu sterującego położeniem łopatek/ kierownic turbosprężarki,

wykonanie dokumentacji technicznej, zamontowanie układu sterująco-wykonawczego na stanowisku do

badania turbosprężarek

  Informacje dodatkowe  Umiejętność obsługi programów LabView lub Dasy Lab
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 KARTA OPISU PRACY nr 29

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Układ pomiarowy wydajności turbosprężarki

  Wersja angielska tytułu pracy  Measuring system of turbocompressor capacity

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji dotyczących turbosprężarek a w szczególności ich charakterystyk związanych z

wydajnością oraz układów pomiaru przepływu strugi gazu. Przedstawienie koncepcji własnego układu

pomiarowego wydajności turbosprężarki, wykonanie dokumentacji technicznej, zamontowanie układu

pomiarowego na stanowisku do badania turbosprężarek

  Informacje dodatkowe  Umiejętność obsługi programów LabView lub Dasy Lab
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 KARTA OPISU PRACY nr 30

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Projekt robota mobilnego kołowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of wheeled mobile robot

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Opracowanie koncepcji robota transportowego śledzącego linię (optycznie lub magnetycznie). Projekt układu

elektrycznego, mechanicznego. Opracowanie algorytmu sterowania.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 31

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Projekt układu sterowania sprzęgłem ciernym

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of control system of dry clutch

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Opracowanie koncepcji sterowania. Projekt układu elektrycznego, mechanicznego. Opracowanie algorytmu

sterowania.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 32

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Projekt układu drive by wire dla robota mobilnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of drive by wire system for mobile robot

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Opracowanie koncepcji sterowania. Projekt układu elektrycznego, mechanicznego. Opracowanie algorytmu

sterowania.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 33

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Sterowanie pneumatycznym układem napędowym dla robota mobilnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Control of pneumatic powertrain for mobile robot

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Opracowanie koncepcji sterowania. Projekt układu elektrycznego, pneumatycznego. Opracowanie algorytmu

sterowania.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 34

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Sterowanie silnikiem szczotkowym prądu stałego z uwzględnieniem odzyskiwania energii

  Wersja angielska tytułu pracy  Control of brushed direct current motor with energy recuperation

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Opracowanie koncepcji sterowania. Projekt układu elektrycznego, pneumatycznego. Opracowanie algorytmu

sterowania.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 35

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Układ sterowania silnika elektrycznego w napędzie hybrydowym

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektowanie układu sterowania silnika elektrycznego (obliczenie wymaganych parametrów: prąd,

napięcie, prędkość obrotowa silnika). Dobór sterownika silnika elektrycznego. Wykonanie układu zasilania i

sterowania silnika elektrycznego (podłączenie czujników, zasilania). Uruchomienie i zaprogramowanie

sterownika w pojeździe. Badania stanowiskowe i dobór paramentów sterowania silnika elektrycznego. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 36

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie układu zasilania pojazdu hybrydowego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektowanie układu zasilania (dobór zabezpieczeń i opracowanie sposobu sterowania układem

zasilania). Zestawienie i podłączenie elementów układu zasilania (przekaźniki, bezpieczniki). Zabudowanie

układu zasilania w pojeździe. Wykonanie testów, pomiar obciążenia zasilanych urządzeń w pojeździe.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 37

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Mechatronizacja układów elektro-mechanicznych piły do cięcia metali

  Wersja angielska tytułu pracy  Mechatronization of elekto-mechanical components of the hack-saw

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie koncepcji mechatronizacji układów elektro-mechanicznych piły do cięcia metali

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z budową, zasadą działania i zastosowaniami pił do cięcia metali,

- określenie założeń do projektu,

- opracowanie koncepcji modernizacji układu napędowego i układu sterowania,

- opracowanie algorytmu sterowania pracy urządzenia.

  Informacje dodatkowe  Wymagana umiejętność budowy prostych układów kontrolno-pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 38

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Zastosowanie LabVIEW do monitorowania warunków pracy układu regulacji temperatury.

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of the LabVIEW to monitor operation of the temperature control system.

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: budowa programu monitorującego parametry pracy układu regulacji temperatury. 

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z budową, zasadą działania przykładowego układu regulacji temperatury z regulatorem PID,

- opracowanie założeń do projektu,

- wykonanie programu monitorującego z zastosowaniem LabVIEW,

- weryfikacja pracy układu.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość systemu LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 39

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Modernizacja układu sterowania modelu żurawia budowlanego z zastosowaniem transmisji radiowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Modernization of the control system for model of the building crane with use of remote control

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: budowa układu sterowania ruchem modelu żurawia budowlanego za pomocą zdalnego

sterowania 

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z budową i obsługą napędu modelu

- zapoznanie się z budowa i działaniem układu sterowania radiowego

- opracowanie i oprogramowanie wirtualnego sterownika z zastosowaniem systemu LabVIEW,

-weryfikacja pracy układu.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość systemu LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 40

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do wyznaczania charakterystyki sprężyny śrubowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the stand to determine a spring characteristic

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu stanowiska do automatycznego wyznaczania charakterystyki sprężyny

śrubowej.

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z układami pomiaru siły i deformacji,

- opracowanie projektu stanowiska do badania sprężyn,

- wykonanie odpowiedniego programu z zastosowaniem LabVIEW,

- weryfikacja pracy układu.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość systemu LabVIEW.

2. Wymagana umiejętność budowy prostych układów pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 41

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Układ nadążny baterii słonecznej za ruchem słońca.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Należy przeanalizować kilka wariantów układów nadążnych i dla wybranego wariantu zaprojektować i

wykonać model urządzenia.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 42

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Układ do pomiaru wysokości skoku sportowca

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Należy zaprojektować urządzenie do dokładnego pomiaru wysokości skoku ponad poprzeczkę sportowca.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 43

  Promotor pracy  Macha Ewald

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

środowisku LabVIEW

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca 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 44

  Promotor pracy  Dobrowolski Bolesław

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie przepływomierza wirowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and realization of the vortex flow meter

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 45

  Promotor pracy  Będkowski Włodzimierz

  Tytuł pracy  Przepływowy system ogrzewania powietrza lub tlenu w aparacie oddechowym produkcji firmy MANTA.

  Wersja angielska tytułu pracy  Instantaneous air or oxygen heating system for breathing apparatus manufactured by MANTA firm

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opracowanie projektu urządzenia służącego podgrzaniu czynnika oddechowego

dostarczanego za pośrednictwem aparatu oddechowego przy reanimacji osoby w hipotermii. 

Podstawowe wymagania: ogrzanie gazu od -5 do +40 °C, pod ciśnieniem 1MPa, przy wydajności 2l/min,

zasilanie elektryczne 12V (podłączenie do gniazda samochodowego).

Zakres pracy:

- zaznajomienie się z wymaganiami stosownych dyrektyw oraz norm,

- przegląd istniejących rozwiązań,

- obliczenia cieplne i dobór elementów gotowych oraz cech konstrukcyjnych podgrzewacza wraz z układem

regulacji temperatury,

- wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej w technice CAD,

- opracowanie instrukcji obsługi podgrzewacza.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD, znajomość podstawowych obliczeń cieplnych,

znajomość prostych elektrycznych układów sterowania.
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 KARTA OPISU PRACY nr 46

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Program sterujący zakresem parametru energetycznego dla obciążeń sinusoidalnie

zmiennych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca 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 47

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Wyposażenie uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej w elektroniczną rejestrację przebiegu siły

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  wykonawcza

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się ze schematem maszyny,

- rozpoznanie dotychczas istniejących rozwiązań,

- zaprojektowanie układu pomiarowego,

- wykonanie układu rejestracji.

  Informacje dodatkowe  Literatura ogólnodostępna

Znajomość j. niemieckiego
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 KARTA OPISU PRACY nr 48

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Wyposażenie uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej w elektroniczną rejestrację przebiegu

przemieszczenia

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  wykonawcza

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się ze schematem maszyny,

- rozpoznanie dotychczas istniejących rozwiązań,

- zaprojektowanie układu pomiarowego,

- wykonanie układu rejestracji.

  Informacje dodatkowe  Literatura ogólnodostępna

Znajomość j. niemieckiego
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 KARTA OPISU PRACY nr 49

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Zaprogramowanie i optymalizacja sterownika przemysłowego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-wykonawcza

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się ze sterownikiem firmy FATEK

- zaprojektowanie czasów i kolejności wykonywanych działań

- implementacja na rzeczywistym urządzeniu

  Informacje dodatkowe  Literatura ogólnodostępna, język angielski
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 KARTA OPISU PRACY nr 50

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Projekt kinematyki urządzenia wykorzystywanego w cyklu produkcyjnym stopni

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-wykonawcza

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z operacjami podczas produkcji stopni

- koncepcja automatyzacji operacji 

- wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej

  Informacje dodatkowe  Literatura ogólnodostępna, język angielski
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 KARTA OPISU PRACY nr 51

  Promotor pracy  Prażmowski Mariusz

  Tytuł pracy  Optymalizacja procesu odlewania z wykorzystaniem programu SolidCast

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of the SolidCast software for the optimization of casting process

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Przygotowanie uproszczonego projektu wykonania elementu konstrukcyjnego w technologii odlewania.

2. Wykonanie modelu 3D przy użyciu programu CAD.

3. Analiza zastosowania różnych rozwiązań układu dla układu odlew-forma przy użyciu programu

symulacyjnego SolidCast.

Cel: Analiza możliwości zastosowania nowoczesnego systemu przygotowania produkcji w odlewni.

  Informacje dodatkowe  Literatura: podręczniki akademickie z zakresu odlewnictwa oraz projektowania procesów odlewniczych.

Materiały szkoleniowe z zakresu obsługi programu SolidCast - dobra znajomość językja angielskiego.

Umiejętności: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu technologii odlewania oraz projektowania

procesów odlewniczych.
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