
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

w roku akademickim: 2012/2013

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

  1   Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do sterowania silników krokowycgh.

  2   Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do sterowania silników prądu stałego.

  3   Rozwój systemów ABS w motoryzacji

  4   Projekt stanowiska do cechowania próbnika ciśnienia
sprężania


  5   Badanie stałej dielektrycznej oleju przekładniowego

  6   Opracowanie procedur badawczych dla materiałów wielowarstwowych otrzymywanych technologia zgrzewania wybuchowego.

  7   Analiza konstrukcyjno-funkcjonalna stanowiska do testów zderzeniowych

  8   Projekt samochodu hybrydowgo z napędem hydraulicznym

  9   Projekt układu sterowania instalacji CO budynku mieszkalnego REZ.

  10   Przegląd struktur mechatronicznych dla tokarskich centrów obróbkowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do sterowania silników krokowycgh.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and build the laboratory stand for control the stapping motors.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

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

2. Opracowanie własnej koncepcji stanowsika do nauki sterowania dostępnymi na rynku wyświetlaczami.

3. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego stanowsika do nauki sterowania różnymi wyświetlaczami.

  Informacje dodatkowe  1. Kręciejewski M.: Układy cyfrowe, 

2. Wrotny L.: Podstawy konstrukcji obrabiarek, 

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

4. Świder Z.: Sterowniki mikroprocesorowe, 

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

6. Publikacje naukowe z zakresu tematu,

7. Materiały i foldery reklamowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do sterowania silników prądu stałego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and build the laboratorystand for control DC motors.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatuiry pod kątem stosowanych sposobów sterowania silnikami prądu stałego.

2. Opracowanie własnej koncepcji stanowsika do nauki sterowania silnikami prądu stałego, w tym sterowania

PWM.

3. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego stanowsika do nauki różnych sposobów sterowania silnikami

prądu stałego.

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

2. Wrotny L.: Podstawy konstrukcji obrabiarek, 

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

4. Świder Z.: Sterowniki mikroprocesorowe, 

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

6. Publikacje naukowe z zakresu tematu,

7. Materiały i foldery reklamowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Rozwój systemów ABS w motoryzacji

  Wersja angielska tytułu pracy  development of the ABS systems in motorization

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd systemów ABS w ramach studiów literaturowych

- dokumentacja konstrukcyjno-funkcjonalna wybranych mechanizmów

  Informacje dodatkowe  Praca częściowo oparta o fizyczne obiekty
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Polnar Józef

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do cechowania próbnika ciśnienia

sprężania

  Wersja angielska tytułu pracy  A model of a test stand for colisration of compression

ratio

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Założenia projektowe, dobór elementów i przyrządów pomiarowych niezbędnych do realizacji projektu,

określenie krzywej błędu cechowanego próbnika.

  Informacje dodatkowe  Stanowisko dla potrzeb laboratorium KPDiR
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Polnar Józef

  Tytuł pracy  Badanie stałej dielektrycznej oleju przekładniowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Research into dielectric constant of transmission oil

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza literaturowa dotycząca zmian własności fizyko-chemicznych olejów przekładniowych w procesie

eksploatacji, metod określania okresu ich przydatności do użytkowania, wykonanie badań zmian stałej

dielektrycznej oleju w dwóch pojazdach eksploatowanych w różnych warunkach. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Paul Henryk

  Tytuł pracy  Opracowanie procedur badawczych dla materiałów wielowarstwowych otrzymywanych technologia

zgrzewania wybuchowego.

  Wersja angielska tytułu pracy  The study of the investigative procedures for multi-layered materials received by the explosive welding.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  przegląd literatury oraz norm z zakresu zgrzewania wybuchowego, opracowanie monograficzne na temat

badania materiałów wielowarstwowych otrzymywanych poprzez zgrzewanie wybuchowe.

  Informacje dodatkowe  podstawy wiedzy z materiałoznawstwa, dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność korzystania z

technologii informacyjnych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Analiza konstrukcyjno-funkcjonalna stanowiska do testów zderzeniowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Structural-functional analysis of the crash test stand

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Opis i charakterystyka poszczególnych elementów stanowiska. Opis prób zderzeniowych. Sporządzenie

pełnego katalogu charakterystyk z prób. Ocena jakościowa prób zderzeniowych kilku wybranych samochodów

osobowych rożnych klas. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt samochodu hybrydowgo z napędem hydraulicznym

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of Hydraulic Hybrid Car

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Dokonać przeglądu konstrukcji samochodów hybrydowych ze szczególnym uwzględnieniem napędu

hydraulicznego. Budowa hydraulicznych układów napędowych. Analiza sprawności układów hydraulicznych. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt układu sterowania instalacji CO budynku mieszkalnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the control system for home heating system.

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Opis problematyki ogrzewania pomieszczeń.

2. Zapoznanie się z systemami sterowania urządzeń grzewczych.

3. Wykonanie projektu układu sterowania instalacji CO dla budynku mieszkalnego.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Umiejętność budowy prostych układów kontrolno-pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Przegląd struktur mechatronicznych dla tokarskich centrów obróbkowych.

  Wersja angielska tytułu pracy  Overview of mechatronic structures for turning machining centers.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przegląd stosowanych technologii oraz struktur mechatronicznych we współczesnych

tokarskich centrach obróbkowych.

  Informacje dodatkowe  1. Internet. 

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

3. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
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