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 Lp.  TYTUĹ• PRACY (wybranie TYTUĹ•U z listy przenosi do karty opisu pracy)         REZ. oznacza Ĺźe temat po uzgodnieniu ze studentem zostaĹ� zarezerwowany

  1   Budowa układu pomiarowego stopnia rezonansu w wzbudzonych płytach

  2   Projekt mini-manipulatora z zastosowaniem silników krokowych

  3   Projekt układu programowej konfiguracji sterownika SMC64v2 napędu modułu liniowego MLA SK

  4   Projekt ramienia robota

  5   Symulacja dynamiki pracy podajnika wibracyjnego

  6   Program sterujący zakresem parametru energetycznego dla obciążeń sinusoidalnie
zmiennych

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

  8   Napisać oprogramowanie do dźwiękowego sterowania 4 osiowa maszyną NC.

  9   Metody sterowania urządzeń dedykowane osobom z upośledzeniem kończyn REZ.

  10   Projekt stanowiska do pomiaru odkształceń z zastosowaniem światłowodów  

  11   Zastosowanie sztucznej inteligencji do projektowania systemów mechatronicznych

  12   Pomiary wychylenia dźwigni na stanowisku MZGS z zastosowaniem lasera  

  13   Urządzenie do nauki gry w tenisa stołowego REZ.

  14   Projekt układu zasilania oraz sterującego napędem bezzałogowego quadro-koptera REZ.



  15   Modyfikacja silnika wysokoprężnego pojazdu rolniczego do zasilania biogazem REZ.

  16   Zastosowanie systemu Matlab w symulacji dynamicznej robota przemysłowego

  17   Samochody elektryczne ? porównanie różnych typów silników stosowanych w najnowszych konstrukcjach 

  18   Analiza prawdopodobieństwa bezawaryjnej pracy zautomatyzowanej linii produkcyjnej

  19   Układ do pomiaru drgań akustycznych REZ.

  20   Wizualizacja procesu regulacji w oparciu o sterowniki SAIA PCD2 w programie PG5 REZ.

  21   Wzmacniacz tensometryczny REZ.

  22   Projekt ramienia robota mobilnego.
 REZ.

  23   Układ do wizualizacji działania przegubu kardana REZ.

  24   Wykorzystanie aplikacji GUI do wizualizacja danych pomiarowych REZ.









 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Bohm Michał

  TytuĹ� pracy  Budowa układu pomiarowego stopnia rezonansu w wzbudzonych płytach

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Construction of the resonance level measurement system in excited plates

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  - Badania literaturowe,

- opis metodyki pomiaru,

- analiza ograniczeń wybranego rozwiązania,

- budowa systemu sterowania w wybranym środowisku,

- przygotowanie i wykonanie schematów sterowania.

  Informacje dodatkowe  Dyplomant otrzyma pełną listę wymaganej literatury po podjęciu tematu.



 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  TytuĹ� pracy  Projekt mini-manipulatora z zastosowaniem silników krokowych

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Project of a mini-manipulator with the use of stepper motors

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy: opracowanie konstrukcji manipulatora dwuramiennego z napędem z silnikami krokowymi.

Zakres pracy:

- zapoznanie się z budową i zasadą działania manipulatorów,

- opracowanie koncepcji manipulatora dwuramiennego i wykonanie projektu,

- opracowanie programu sterującego położeniem efektora, ew. samodzielne wykonanie sterownika silnika

krokowego.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość systemu  LabVIEW.

2. Posługiwanie się systemem CAD.



 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  TytuĹ� pracy  Projekt układu programowej konfiguracji sterownika SMC64v2 napędu modułu liniowego MLA SK

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Project of the SMC64v2 driver software configuration layout of the MLA SK linear module drive

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy: opracowanie układu do programowej konfiguracji parametrów pracy sterownika silnika krokowego

napędu liniowego MLA SK.

Zakres pracy:

- rozpoznanie problematyki sterowanie silników krokowych,

- rozpoznanie budowy i zasady działania modułu liniowego MLA SK ze sterownikiem SMC64v2,

- opracowanie układu do zdalnej konfiguracji parametrów pracy sterownika z poziomu systemu LabVIEW,

- opracowanie programu do konfiguracji i sterowania pracą napędu liniowego.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość systemu  LabVIEW.

2. Umiejętność budowy prostych układów elektronicznych.



 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  TytuĹ� pracy  Projekt ramienia robota

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Project of robot arm

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje:

- obliczenia wytrzymałościowe ramienia robota o udźwigu 50kg,

- dokumentację rysunkową.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność tworzenia dokumentacji rysunkowej wg PN.



 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  TytuĹ� pracy  Symulacja dynamiki pracy podajnika wibracyjnego

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Simulation of the dynamics of a vibratory feeder

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy:

Celem pracy jest przeprowadzenie badań symulacyjnych na podstawie przyjętego z literatury modelu

matematycznego podajnika 

Zakres pracy obejmuje:

- przegląd literatury dotyczącej podziału i klasyfikacji maszyn wibracyjnych;

- przyjęcie z literatury modelu matematycznego przesiewacza wibracyjnego;

- utworzenie modelu graficznego równań różniczkowych ruchu w programie Matlab-Symulink;

- przeanalizowanie wpływu parametrów modelu podajnika 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



 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  TytuĹ� pracy  Program sterujący zakresem parametru energetycznego dla obciążeń sinusoidalnie

zmiennych

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / 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  



 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

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

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / 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.



 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  TytuĹ� pracy  Napisać oprogramowanie do dźwiękowego sterowania 4 osiowa maszyną NC.

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  9 / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznać się z systemami przesyłu informacji na pomocą dźwięku (modulacja częstotliwości, filtry

pasmowe itp.),

2. Na podstawie dostępnych literatury i wcześniej zdobytej wiedzy zaprojektować algorytm działania programu

sterującego pracą maszyny NC 4D,

3. Zaplanować odpowiednią liczbę niezależnych kanałów,

4. Zwrócić uwagę na mogące się pojawić częstotliwości harmoniczne,

5. Wybrać odpowiednie środowisko programistyczne,

6. Napisać kompletne i działające oprogramowanie do dźwiękowego sterowania maszyną NC 4D,

7. Przeprowadzić testy poprawności działania.

  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. Marciniak A.: Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania, Wydawnictwo Nakom 1994. 

4. Nowy elektronik - dwumiesięcznik. 

5. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik. 

6. Elektronika Praktyczna - miesięcznik.



 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  TytuĹ� pracy  Metody sterowania urządzeń dedykowane osobom z upośledzeniem kończyn

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Methods of device control dedicated to people with limb impairment 

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd i analiza systemów sterowania

  Informacje dodatkowe  Literatura związana z projektowaniem konstrukcji np.:

Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn



 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  TytuĹ� pracy  Projekt stanowiska do pomiaru odkształceń z zastosowaniem światłowodów  

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Design of stand to measuring strains using optical fibers

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie stanowiska do pomiaru odkształceń przy zastosowaniu światłowodów na

maszynie gietno-skrętnej. 

Zakres pracy obejmuje:

- przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia (pomiary odkształceń z użyciem światłowodów), 

- zaprojektowanie dodatkowych podzespołów do pomiaru odkształceń na stanowisku MZGS, 

- względnie analizy numeryczne wybraną metodą.

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Mrzygłód Mirosław

  TytuĹ� pracy  Zastosowanie sztucznej inteligencji do projektowania systemów mechatronicznych

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Application of artificial intelligence to design of mechatronic systems

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zadanie do realizacji:

1. Wykonanie projektu systemu mechatronicznego w środowisku CAD/CAE.

2. Optymalizacja parametryczna systemy z użyciem metod symulacyjnych i sztucznej inteligencji.

  Informacje dodatkowe  Literatura: 

1. T. Uhl: Projektowanie mechatroniczne - zagadnienia wybrane, Wydawnictwo

AGH, 2008

2. Rudkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa. PWN Warszawa 2005



 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  TytuĹ� pracy  Pomiary wychylenia dźwigni na stanowisku MZGS z zastosowaniem lasera  

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Measurements of lever swings at stand MZGS using a laser

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest wykonanie pomiarów wychyleń dźwigni z zastosowaniem wiązki laserowej na maszynie

gietno-skrętnej. 

Zakres pracy obejmuje:

- przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia (pomiary z użyciem laserów), 

- wykonanie badań na stanowisku MZGS, 

- opracowanie i analiza wyników.

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Prażmowski Mariusz

  TytuĹ� pracy  Urządzenie do nauki gry w tenisa stołowego

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  A device for learning to play table tennis

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  7 / Katedra Pojazdów

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Analiza literatury z zakresu budowy urządzeń do nauki  i rozwoju w określonych dyscyplinach sportowych.

Opracowanie koncepcji oraz wykonanie dokumentacji technicznej urządzenia dla nauki lub rozwoju gry w

tenisa stołowego. Architektura sterowania w projektowanym stanowisku zostanie oparta na mikokontrolerze

Arduino.

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Owsiński Robert

  TytuĹ� pracy  Projekt układu zasilania oraz sterującego napędem bezzałogowego quadro-koptera

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  The design of the power supply and control system for the unmanned quadro-copter drive

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Wstęp,

2. przegląd i analiza rozwiązań konstrukcyjnych,

3. wybór rozwiązań do projektu,

4. projekt,

5. podsumowanie.

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  TytuĹ� pracy  Modyfikacja silnika wysokoprężnego pojazdu rolniczego do zasilania biogazem

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Modification of compression ignition  engine for agricultural vehicle to biogas fueling

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  7 / Katedra Pojazdów

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  - przegląd literatury dot. możliwości zasilania silnika o ZS paliwami alternatywnymi,

- koncepcja modyfikacji silnika wysokoprężnego,

- dokumentacja techniczna proponowanej modyfikacji

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Kowalski Mateusz

  TytuĹ� pracy  Zastosowanie systemu Matlab w symulacji dynamicznej robota przemysłowego

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Application of the Matlab system in dynamic simulation of an industrial robot

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Budowa wybranego modelu symulacyjnego robota przemysłowego z zastosowaniem bibliotek Simscape.

Analiza dynamiczna konstrukcji robota w oparciu o zadane trajektorie oraz warunki poczatkowe.

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Kurek Andrzej

  TytuĹ� pracy  Samochody elektryczne ? porównanie różnych typów silników stosowanych w najnowszych konstrukcjach 

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Electric cars - a comparison of various types of engines used in the latest designs

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - Przegląd literatury i aktualnych trendów z zakresu tematu pracy,

- opis ważniejszych rodzajów silników,

- analiza możliwości rozwoju tej gałęzi przemysłu w najbliższych latach.

  Informacje dodatkowe  Literatura zostanie podana przez promotora.



 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Blacha Łukasz

  TytuĹ� pracy  Analiza prawdopodobieństwa bezawaryjnej pracy zautomatyzowanej linii produkcyjnej

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Analysis of reliability function of automated production line

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  - Scharakteryzowanie analizowanej linii produkcyjnej i systemu sterowania,

- określenie sposobu obciążenia pracą każdego elementu linii,

- określenie funkcji gęstości prawdopodobieństwa każdego elementu,

- opracowanie prostej struktury niezawodnościowej i odpowiadającej jej funkcji niezawodności.

  Informacje dodatkowe  Wymagana umiejętność pracy w środowiskach obliczeniowych typu MATLAB.

Literatura przekazana zostanie po podjęciu tematu.



 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  TytuĹ� pracy  Układ do pomiaru drgań akustycznych

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  System for measuring acoustic vibrations

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  8 / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczno-wykonawcza

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury dotyczący pomiaru drgań akustycznych. Budowa stanowiska pomiarowego do pomiaru

drgań akustycznych.

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  TytuĹ� pracy  Wizualizacja procesu regulacji w oparciu o sterowniki SAIA PCD2 w programie PG5

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Visualization of teh regulation process in SAIA PCD2 controllers in the PG5 program

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  8 / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczno-wykonawcza

  Zadania do zrealizowania  Przygotowanie stanowiska dydaktycznego do programowania sterowników PLC

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  TytuĹ� pracy  Wzmacniacz tensometryczny

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Tensometric amplifier

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  8 / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczno-wykonawcza

  Zadania do zrealizowania  1. Zaprojektowanie układu pomiarowego

2. Wykonanie przykładowego układu tensometrycznego

3. Oprogramowanie stanowiska laboratoryjnego

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 22

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  TytuĹ� pracy  Projekt ramienia robota mobilnego.

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  9 / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach należy zaprojektować oraz zbudować  ramię robota. 

Wykonać rysunki konstrukcyjne oraz schematy elektroniczne. 

Przeprowadzić analizę konstrukcyjną.

  Informacje dodatkowe  1. Internet. 

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. 

3 Czasopisma dostępne w bazie internetowej biblioteki głównej Politechniki Opolskiej.



 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Prażnowski Krzysztof

  TytuĹ� pracy  Układ do wizualizacji działania przegubu kardana

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  System for visualization of cardan joint operation

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  7 / Katedra Pojazdów

  Charakter pracy  koncepcyjno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza literatury z zakresu pomiaru wielkości fizycznych oraz systemów pomiarowych. Opracowanie

koncepcji i dobór elementów pomiarowych. Opracowanie aplikacji do wizualizacji i archiwizacji chwilowych

prędkości wału z przegubem kardana.

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Prażnowski Krzysztof

  TytuĹ� pracy  Wykorzystanie aplikacji GUI do wizualizacja danych pomiarowych

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  The use of GUI applications to visualize measurement data

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  7 / Katedra Pojazdów

  Charakter pracy  koncepcyjno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza literatury z zakresu programów inżynierskich (matlab, scilab, octave, Mes). Opracowanie i wykonanie

aplikacji do obsługi danych pomiarowych i symulacyjnych w oparciu o interfejs graficzny GUI w Matlabie.  

  Informacje dodatkowe  


