
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

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   Wykonanie symulatora układu wtryskowego silnika o zapłonie samoczynnym REZ.

  2   Przystosowanie oprogramowania FEMAP do wykonywania obliczeń zmęczeniowych

  3   Wysokotemperaturowe obróbki cieplne złącz bimetalicznych typu tytan / stal
zgrzewanych metodą wybuchową. REZ.

  4   Zdalne i zintegrowane czujniki pomiarowe

  5   Projekt napędu pneumatycznego lekkiego pojazdu drogowego

  6   Projekt wskaźnika przełożenia szybkobieżności do samochodów z układem napędowym typu CVT

  7   Zaprojektować i zbudować układ sterowania do mikrotokarki.

  8   Zaprojektować i zbudować układ sterowania do wycinarki drutowej.

  9   Rozbudowa i modernizacja zautomatyzowanego stołu krzyżowego. REZ.

  10   Siłownik sprężynowy do zadawania obciążenia średniego w maszynie zmęczeniowej typu MZGS 100 PL

  11   Modernizacja symulatora układu wtryskowego silnika ZI

  12   Sterowanie hamownią silnikową w technologii czasu rzeczywistego

  13   Modernizacja układu kontrolno - pomiarowego na hamowni silnikowej

  14   Projekt symulatora uszkodzeń alternatora 9-cio diodowego


  15   Elektryczny napęd akumulatorowy wózka dziecięcego REZ.

  16   Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do sterowania układami pamięciowymi.
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  17   Projekt układu wtryskowego silnika ZI REZ.

  18   Projekt sterowania zmianą biegów w zrobotyzowanej skrzynce przekładniowej. REZ.

  19   Stanowisko do monitorowania parametrów biometrycznych kierowcy

  20   Adaptacja wibratora elektro-mechanicznego do badań zmęczeniowych próbek laboratoryjnych

  21   Projekt i wykonanie przepływomierza cieplnego

  22   Modernizacja zrywarki w elektroniczny układ pomiarowy sił

  23   Program sterujący ruchem głowicy modelu frezarki

  24   Badania stanowiskowe ruchu nierównobieżnej przekładni cięgnowej z rotorami eliptycznymi z użyciem hamownicy proszkowej REZ.

  25   Układ nadążny baterii słonecznej za ruchem słońca.

  26   Elektryczny napęd akumulatorowy taczki do transportu materiałów REZ.

  27   Układ do pomiaru wysokości skoku sportowca

  28   Projekt ?inteligentnego? oświetlenia LED schodów w mieszkaniu wielopoziomowym

  29   Projekt układu zapłonowego silnika ZI REZ.

  30   Projekt systemu identyfikacji pojazdów na podstawie analizy obrazu

  31   Projekt głowicy do wyciskania tworzywa

  32   Projekt procesu technologicznego na tokarkę CNC z wykorzystaniem systemów interaktywnych oraz programowania WOP. REZ.

  33   Układ sterujący stanowiska do badania przekładni bezstopniowej

  34   Układ pomiarowy stanowiska do badania przekładni bezstopniowej

  35   Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do programowania mikrokontrolerów AVR. REZ.

  36   Kształtowanie warstwy wierzchniej elementów ze stopów tytanu.

  37   Model enkodera optycznego obrotowego

  38   Przegląd struktur mechatronicznych dla frezarskich centrów obróbkowych.
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  39   Zaprogramować i uruchomić robota mobilnego. REZ.

  40   Modernizacja stanowiska laboratoryjnego z ramieniem robota typu SCAR. REZ.

  41   Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do sterowania wyświetlaczami.

  42   Projekt układu do sterowania pracą pieca ceramicznego

  43   Współrzędnościowy układ sterowania do pobierania elementów z magazynu części. REZ.

  44   Wirtualny sterownik napędu liniowego z silnikiem krokowym
 REZ.

  45   Wirtualny przyrząd do pomiaru odkształceń z zastosowaniem mostka tensometrycznego. REZ.

  46   Układ sterowania pracą modelu żurawia budowlanego REZ.

  47   Sterowanie prędkością obrotową napędu pompy wtryskowej REZ.

  48   Projekt sterowania pompą wyporową rotacyjną

  49   Stanowisko do badań stereoskopowych

  50   Projekt analizatora pyłu zawieszonego

  51   Projekt plotera z napędem linkowym
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Wykonanie symulatora układu wtryskowego silnika o zapłonie samoczynnym

  Wersja angielska tytułu pracy  Execution of the simulator stand of the injection system of diesel engine

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Wykonać symulator układu wtryskowego silnika o zapłonie samoczynnym. W tym celu należy zestawić

stanowisko z elementów układu wtryskowego z silnika o zapłonie samoczynnym. Jako dodatkowe elementy

przewidziane do realizacji pracy to wykonanie układu pomiarowego wydajności wtryskiwaczy paliwa. Wykonać

instrukcję obsługi.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  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 3

  Promotor pracy  Bański Robert

  Tytuł pracy  Wysokotemperaturowe obróbki cieplne złącz bimetalicznych typu tytan / stal

zgrzewanych metodą wybuchową.

  Wersja angielska tytułu pracy  Hightemperature of heat treatment of bimetallic titanium/steel type welded with explosive method.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Praca dotyczy badań blach bimetalicznych Ni - Ti wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego,

stosowanych do budowy elektrolizerów membranowych. W ramach pracy zostanie przeprowadzony cykl

obróbek cieplnych, symulujących rzeczywiste warunki pracy. Tak obrobiona płyta zostanie poddana badaniom

metalograficznym celem określenia wpływu temperatury na budowę strukturalną złącza. Natomiast badania

rozkładu mikrotwardości pozwolą określić stopień spadku umocnienia bimetalu.  

  Informacje dodatkowe  Znajomość obsługi mikroskopu metalograficznego. Podstawy wiedzy z zakresu komputerowej analizy obrazu.

Znajomość metod badania mikrotwardości.
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  Tytuł pracy  Zdalne i zintegrowane czujniki pomiarowe

  Wersja angielska tytułu pracy  Remote  and integrated sensors

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Badawczo-projektowy

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować i wykonać system zdalnego pomiaru temperatury i ciśnienia

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Projekt napędu pneumatycznego lekkiego pojazdu drogowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of pneumatic drive for light road vehicle

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  - przegląd rozwiązań konstrukcyjnych napędów pneumatycznych  

- projekt układu napędowego prototypowego 3-kołowca

  Informacje dodatkowe  Sprawdzenie projektu na istniejącej makiecie 
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Projekt wskaźnika przełożenia szybkobieżności do samochodów z układem napędowym typu CVT

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of the transmission ratio indicator for vehicles with CVT drives

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  - analiza statystyczna zmiany przełożenia bezstopniowego w przejazdach eksploatacyjnych

- uzasadnienie celowości stosowania wskaźnika

  Informacje dodatkowe  Niewykluczone doprowadzenie do powstania prototypu
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować układ sterowania do mikrotokarki.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design  and built the control system for micro terning machine.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatuiry pod kątem wiodących standardów i systamów sterowania mikroobrabiarek..

2. Opracowanie własnej koncepcji sterowania mikrofrezarki na bazie silników krokowych.

3. Opracowanie koncepcji zarządzania magazynem narzędzi. 

4. Opracowanie standardu komunikacji sterowania z komputerem nadrzędnym.

5. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego układu sterowania wg wytycznych z celu i zakresu pracy.

  Informacje dodatkowe  1. Kosmol J..: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, 

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 firm maszynowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować układ sterowania do wycinarki drutowej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design  and built the control system for wire cutter machine.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatuiry pod kątem wiodących standardów i systamów sterowania mikroobrabiarek..

2. Opracowanie własnej koncepcji sterowania mikrofrezarki na bazie silników krokowych.

3. Opracowanie koncepcji sterowania temperaturą drutu. 

4. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego układu sterowania wg wytycznych z celu i zakresu pracy.

  Informacje dodatkowe  1. Kosmol J..: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, 

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 firm maszynowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Rozbudowa i modernizacja zautomatyzowanego stołu krzyżowego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Expansion and modernization of automated cross table.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest rozbudowanie o liniały cyfrowe istniejącego zautomatyzowanego stołu krzyżowego oraz

napisanie programu sterującego. 

Zadania: 

1. Zapoznać się z budową oraz konstrukcją stołu.

2. Montaż liniałów cyfrowych.

3. Napisanie programu sterującego

4. Opracować dokumentacje techniczną.

  Informacje dodatkowe  1. Materiały firmowe i strony internetowe.

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

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Siłownik sprężynowy do zadawania obciążenia średniego w maszynie zmęczeniowej typu MZGS 100 PL

  Wersja angielska tytułu pracy  Spring actuator for mean loading application in the fatigue test stand MZGS 100 PL

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy:

- Celem pracy jest wykonanie projektu siłownika sprężynowego do zadawania obciążenia średniego w

maszynie zmęczeniowej typu MZGS 100 PL, sterowanego przy użyciu komputera

Zakres pracy obejmuje:

- Przegląd istniejących konstrukcji siłowników sprężynowych, hydraulicznych i pneumatycznych,

- Wykonanie projektu modernizacji siłownika sprężynowego do zadawania obciążenia średniego w maszynie

zmęczeniowej typu MZGS 100 PL na podstawie istniejącego rozwiązania z wykorzystaniem programów do

projektowania CAD (Catia, Mechanical Desktop, Inwentor),

- Opracowanie układu sterowania w zaprojektowanym siłowniku sprężynowym 

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

2. Olszewski M.: Podstawy mechatroniki, Warszawa 2006

3. Szymczak P., Afonin A.: Mechatronika, Skrypt Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2001

4. Lindorf R.: Hydraulika i pneumatyka, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003

5. Kollek W.: Podstawy projektowania napędów i sterowań hydraulicznych, Oficyna Wyd. Politechniki

Wrocławskiej, Wrocław 2004 
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Modernizacja symulatora układu wtryskowego silnika ZI

  Wersja angielska tytułu pracy  Modernization of the simulator fuel injection system of engine SI

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzić modernizację symulatora układu wtryskowego paliwa typu TBI 700. W tym celu należy

wyposażyć deskę w dodatkowe elementy pomiarowe oraz układ pomiarowy wydajności wtryskiwacza paliwa.

Wykonać instrukcję obsługi.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Sterowanie hamownią silnikową w technologii czasu rzeczywistego

  Wersja angielska tytułu pracy  Dynamometer control in real-time technology

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzić modernizację układu sterowania hamowni silnikowej w programie Matlab. W tym celu do

protokołu transmisji RTCON Modus należy wykonać interfejs użytkownika. Wykonać instrukcję obsługi.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Modernizacja układu kontrolno - pomiarowego na hamowni silnikowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Modernization of control - measurement system on an engine dynamometer

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzić modernizację systemu kontrolno pomiarowego hamowni silnikowej w programie LabView. W

tym celu należy uporządkować transmisję Modus oraz wykonać interfejs użytkownika. Wykonać instrukcję

obsługi.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Polnar Józef

  Tytuł pracy  Projekt symulatora uszkodzeń alternatora 9-cio diodowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of a simulator of failure of 9-diode alternator

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Analiza literaturowa, opracowanie schematu elektrycznego, określenie listy zakupów materiałów i elementów

potrzebnych do wykonania, opracowanie katalogu oscylogramów napięcia dla poszczególnych usterek. 

  Informacje dodatkowe  Symulator dla potrzeb laboratorium KPDiR
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Elektryczny napęd akumulatorowy wózka dziecięcego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Należy przeanalizować możliwe warianty  rozwiązań konstrukcyjnych napędu elektrycznego typowego wózka

do przewozu dzieci i wykonać prototyp urządzenia

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do sterowania układami pamięciowymi.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and build the laboratory stand for control memory systems.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatuiry pod kątem stosowanych sposobów zapamiętywania informacji cyfrowej.

2. Opracowanie własnej koncepcji stanowsika do nauki wykorzystywania dostępnych rodzajów pamięci trwałej

i ulotnej.

3. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego stanowsika do nauki wykorzystywania pamięci trwałej i ulotnej.

  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 17

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Projekt układu wtryskowego silnika ZI

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of injection system of spark ignited engine

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza zagadnienia. Przegląd rozwiązań. Sformułowanie kryteriów sterowania dla wybranego silnika ZI.

Dobór rozwiązań konstrukcyjnych ze względu na przyjęte kryteria. Wykonanie projektu.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Projekt sterowania zmianą biegów w zrobotyzowanej skrzynce przekładniowej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of control system of gear change in robotized gearbox.

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza zagadnienia. Identyfikacja sterowania aktuatorami w wybranej skrzynce przekładniowej.

Sformułowanie kryteriów sterowania. Wykonanie projektu układu sterowania i algorytmu sterującego

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Stanowisko do monitorowania parametrów biometrycznych kierowcy

  Wersja angielska tytułu pracy  Stand for monitoring of biometric parameters of driver.

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza literaturowa zagadnienia. Wybór parametrów biometrycznych do monitorowania. Projekt stanowiska.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Adaptacja wibratora elektro-mechanicznego do badań zmęczeniowych próbek laboratoryjnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Adaptation of the electro-mechanical vibrator for fatigue tests of laboratory specimens

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Do realizacji zadania przewidziane są dwie ambitne osoby. Istnieje możliwość kontynuacji tematu na studiach

doktoranckich. 

Osoba 1: Praca polega na wykonaniu podstawowych obliczeń z zakresu dynamiki w celu konstrukcji i

późniejszego wykonania uchwytu do próbek. Próbki będą zamocowane na stole wibracyjnym, a obciążenie

próbek będzie realizowane przez kombinację amplitudy wymuszenia i masy dodatkowej zamontowanej do

próbki.

Osoba 2: Prace dotyczące uruchomienia stanowiska i jego regulacji. Dobór czujników pomiarowych i systemu

akwizycji danych (pomiar przyspieszeń na odpowiednich punktach kontrolnych znajdujących się na próbce i

elementach uchwytu).

  Informacje dodatkowe  Znajomość podstawowych zasad dynamiki, umiejętność przeprowadzania obliczeń MES, podstawowa

znajomość oprogramowania LabView.
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  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  *

  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 22

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Modernizacja zrywarki w elektroniczny układ pomiarowy sił

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  - zapoznani się z tensometrycznymi układami pomiaru wielkości fizycznych,

- zapoznanie się z karta pomiarową NI USB-9237,

- zaprojektowanie układu pomiarowego sił,

- montaż tensometrów na elementach głowicy zrywarki,

- kalibracja i sprawdzenie układu pomiarowego,

- pomiar sił na przykładzie rozciąganych próbek stalowych.

  Informacje dodatkowe  Wymagania: 

- manualne predyspozycje do prac precyzyjnych 

Strona27/56



 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Program sterujący ruchem głowicy modelu frezarki

  Wersja angielska tytułu pracy  Computer program for milling machine?s head movement control.

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznanie się z modelem frezarki.

2. Rozpoznanie napędu modelu frezarki silniki krokowe.

3. Projekt programu sterującego dla silników krokowych napędu frezarki

4. Wykonanie programu sterującego pracą modelu w środowisku LabVIEW.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Umiejętność budowy prostych układów kontrolno-pomiarowych
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Badania stanowiskowe ruchu nierównobieżnej przekładni cięgnowej z rotorami eliptycznymi z użyciem

hamownicy proszkowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Motion experimantal tests of the belt speed-variable gear with elliptic rotors with use of the powder brake

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie serii testów eksperymentalnych pozwalających na pomiary kątów obrotu, prędkości,

przyspieszeń  kątowych oraz momentów walów: (1) napędzającego i (2) napędzanego za pomocą

asynchronicznego silnika prądu zmiennego, gdzie na wałach (1) i (2) znajdują się rotory eliptyczne o różnym

ilorazie półosi. Wał napędzany (2) jest hamowany za pomocą hamulca proszkowego sterowanego

zewnętrznym prądem. Moment hamowania jest niezależny od prędkości obrotowej wału napędzanego (2).  

  Informacje dodatkowe  Znajomość podstaw programów: Matlab-Simulink oraz LabView. Umiejętności wykonywania połączeń

podzespołów elektronicznych wykorzystywanych do obsługi stanowiska pomiarowego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  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 26

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Elektryczny napęd akumulatorowy taczki do transportu materiałów

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Należy przeanalizować możliwe warianty rozwiązań konstrukcyjnych napędu elektrycznego typowej taczki do

przewozu materiałów i wykonać prototyp urządzenia

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 27

  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  

Strona32/56



 KARTA OPISU PRACY nr 28

  Promotor pracy  Będkowski Włodzimierz

  Tytuł pracy  Projekt ?inteligentnego? oświetlenia LED schodów w mieszkaniu wielopoziomowym

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opracowanie systemu sterowania włączaniem oświetlenia LED schodów, reagującym na

ruch osób korzystających z nich, z uwzględnieniem oszczędności energii, funkcjonalności i estetyki.

Zakres pracy:

- przegląd dostępnych na rynku systemów oświetlenia schodów

- opracowanie założeń i wymagań projektowych systemu oświetlenia

- schemat elektryczny i montażowy systemu

- dobór elementów

- wykonanie wizualizacji VR działania opracowanego systemu

  Informacje dodatkowe  Znajomość podstaw elektrotechniki, systemów sterowania i programu do wizualizacji fotorealistycznej
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 KARTA OPISU PRACY nr 29

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Projekt układu zapłonowego silnika ZI

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of ignition system of spark ignited engine

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza zagadnienia. Przegląd rozwiązań. Sformułowanie kryteriów sterowania dla wybranego silnika ZI.

Dobór rozwiązań konstrukcyjnych ze względu na przyjęte kryteria. Wykonanie projektu.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 30

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt systemu identyfikacji pojazdów na podstawie analizy obrazu

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the system for car identification with the use of image processing

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie algorytmu weryfikacji uprawnień na wjazd dla pojazdów z zastosowaniem analizy

obrazu.

2. Zakres pracy:

? zapoznanie się z podstawami analizy obrazu,

? zapoznanie się z modułem LabVIEW Vision

? opracowanie programu symulacyjnego do weryfikacji uprawnień na wjazd z zastosowaniem analizy obrazu.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Umiejętność budowy prostych układów kontrolno-pomiarowych
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 KARTA OPISU PRACY nr 31

  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  projektowy

  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 32

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  Tytuł pracy  Projekt procesu technologicznego na tokarkę CNC z wykorzystaniem systemów interaktywnych oraz

programowania WOP.

  Wersja angielska tytułu pracy  Machining process project on CNC machine tool using interactive systems and WOP programming.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji

2. Opracować ramowy proces technologicznych z uwzględnieniem wykorzystania obrabiarek CNC

3. Dobrać obrabiarki

4. Wykonać dokumentację technologiczną

5. Opracować program sterujący dla obrabiarki CNC z wykorzystaniem programowania WOP

6. Opisać szczegółowo etapy postępowania dla przypadku programowania WOP

7. Opracować drugą wersję programu sterującego dla tego samego zakresu czynności jak dla WOP w oparciu

o wybrany system interaktywny. 

8. Określić obszar zastosowania.

  Informacje dodatkowe  1. Choroszy B., Technologia maszyn. - Wrocław: Politechnika Wrocławska - Oficyna Wydaw., 2000. 

2. Feld M., Technologia budowy maszyn. - Wyd.2 popr. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1995. 

3. Skarbiński, Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT Warszawa. 

4. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT Warszawa, 2000.

5. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M., Programowanie obrabiarek NC/CNC. - Warszawa : Wydaw-a

Naukowo-Techniczne, 2006. 

6. Jezierski J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT Warszawa, 1994. 

7. Dane internetowe
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 KARTA OPISU PRACY nr 33

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Układ sterujący stanowiska do badania przekładni bezstopniowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Control system of continuously variable transmission test bench

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji nt. systemów sterujących i możliwości wykorzystania pakietów DasyLab i LabView do

sterowania

Wykonanie koncepcji systemu sterowania stanowiska badawczego, stworzenie aplikacji sterującej

uwzględniającej specyfikę aktuatorów zastosowanych na stanowisku badawczym (identyfikacja sygnałów

sterujących), testowanie poprawności działania systemu. Stworzenie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych

  Informacje dodatkowe  Zastosowanie pakietów do tworzenia aplikacji pomiarowych

DasyLab/ LabView
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 KARTA OPISU PRACY nr 34

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Układ pomiarowy stanowiska do badania przekładni bezstopniowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Acquisition system of continuously variable transmission test bench

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji nt. systemów pomiarowych. Wykonanie koncepcji systemu pomiarowego stanowiska

badawczego, wykonanie aplikacji pomiarowej współpracującej z wykorzystaniem kart pomiarowych z

czujnikami pomiarowymi stanowiska, testowanie poprawności działania systemu. Stworzenie instrukcji do

ćwiczeń laboratoryjnych.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 35

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do programowania mikrokontrolerów AVR.

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and build the laboratory stand  for programming AVR microcontrollers.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatuiry pod kątem wiodących standardów i systamów programowania mikroobrabiarek..

2. Opracowanie własnej koncepcji stanowsika do nauki programowania mikrokontrolerów AVR.

3. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego stanowsika laboratoryjnego do nauki programowania

mikrokontrolerów AVR.

  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 36

  Promotor pracy  Hepner Maria

  Tytuł pracy  Kształtowanie warstwy wierzchniej elementów ze stopów tytanu.

  Wersja angielska tytułu pracy  Formation of surface layer of titanium alloys elements.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literaturowy metod inżynierii powierzchni stosowanych do modyfikacji właściwości warstwy

wierzchniej tytanu i jego stopów. Na podstawie danych literaturowych analiza morfologii warstw wierzchnich

uzyskanych w wyniku różnych obróbek powierzchniowych.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność korzystania z baz danych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 37

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Model enkodera optycznego obrotowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Model of the rotational encoder.

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: budowa modelu optycznego enkodera obrotowego wraz z programem pomiaru sygnału z

enkodera.

2. Zakres pracy:

? zapoznanie się z budową i zasadą działania enkodera optycznego,

? opracowanie projektu prostego enkodera optycznego 

? budowa modelu enkodera i opracowanie programu do pomiaru sygnałów z enkodera.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Umiejętność budowy prostych układów kontrolno-pomiarowych
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 KARTA OPISU PRACY nr 38

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Przegląd struktur mechatronicznych dla frezarskich centrów obróbkowych.

  Wersja angielska tytułu pracy  Overview of mechatronic structures for milling 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 mecharonicznych we współczesnych

frezarskich 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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 KARTA OPISU PRACY nr 39

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Zaprogramować i uruchomić robota mobilnego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Program and run a mobile robot.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest uruchomienie 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 40

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Modernizacja stanowiska laboratoryjnego z ramieniem robota typu SCAR.

  Wersja angielska tytułu pracy  Modernization of laboratory-type robot arm SCAR.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

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

Zadania: 

1. Zapozanać się z budową oraz konstrukcją ramienia robota, 

2. Modernizacja systemu sterującego o nowe składniki, 

3. Opracować dokumentacje techniczną.

  Informacje dodatkowe  1. Internet,

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 41

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować stanowisko laboratoryjne do sterowania wyświetlaczami.

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

  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 42

  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 43

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Współrzędnościowy układ sterowania do pobierania elementów z magazynu części.

  Wersja angielska tytułu pracy  Control system for servicing of the components magazine

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: budowa systemu obsługi pobierania elementów z magazynu na przykładzie modelu z napędem

silnikami krokowymi.

2. Zakres pracy:

? zapoznanie się z automatycznymi układami magazynowania,

? zapoznanie się z budową, zasadą działania i sterowania silnikami krokowymi,

? opracowanie algorytmu programu sterującego,

? wykonanie programu sterującego i weryfikacja pracy.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Umiejętność budowy prostych układów kontrolno-pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 44

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Wirtualny sterownik napędu liniowego z silnikiem krokowym

  Wersja angielska tytułu pracy  Virtual controller for linear drive module with step motor

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: budowa wirtualnego sterownika do silnika krokowego w modułowym napędzie liniowym.

2. Zakres pracy:

? zapoznanie się z budową i zasadą działania silników krokowych,

? zapoznanie się z rodzajami sterowania silników krokowych,

? zapoznanie się z budową i zasadą działania modułu liniowego z silnikiem krokowym typu MLA (WOBIT),

? opracowanie algorytmu układu sterowania silnikiem krokowym,

? wykonanie wirtualnego sterownika w systemie LabVIEW.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Umiejętność budowy prostych układów kontrolno-pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 45

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Wirtualny przyrząd do pomiaru odkształceń z zastosowaniem mostka tensometrycznego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Virtual instrument for strain measurement with the use of strain bridge

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie wirtualnego przyrządu do pomiaru odkształceń z zastosowaniem mostka

tensometrycznego.

2. Zakres pracy: 

? zapoznanie się z podstawami pomiarów tensometrycznych,

? zastosowanie układów tensometrów w odniesieniu do sposobu obciążenia badanego elementu: pełny

mostek, półmostek, ćwierćmostek,

? zastosowanie wzmacniacza tensometrycznego NI USB 9237,

? opracowanie projektu przyrządu wirtualnego i jego oprogramowanie w systemie LabVIEW i weryfikacja jego

pracy.

  Informacje dodatkowe  1.Wymagana znajomość LabVIEW.

2.Umiejętność budowy prostych układów kontrolno-pomiarowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 46

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Układ sterowania pracą modelu żurawia budowlanego

  Wersja angielska tytułu pracy  Control system for model of the building crane

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznane się z konstrukcją i pracą żurawia budowlanego.

2. Rozpoznanie napędu modelu żurawia.

3. Opracowanie koncepcji układu sterowania

4. Wykonanie programu sterującego pracą modelu w środowisku LabVIEW.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Umiejętność budowy prostych układów kontrolno-pomiarowych
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 KARTA OPISU PRACY nr 47

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Sterowanie prędkością obrotową napędu pompy wtryskowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Control of the drive rotational speed of injection pump

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Wykonać układ sterowania prędkością obrotową pompy wtryskowej na stanowisku badawczym. W tym celu

należy zestawić stanowisko z pompy wtryskowej oraz silnika elektrycznego zasilanego z falownika. Jako

dodatkowe elementy przewidziane do realizacji pracy to konstrukcja ramy stanowiska do badania pomp.

Wykonać instrukcję obsługi.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 48

  Promotor pracy  Nowosielski Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt sterowania pompą wyporową rotacyjną

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of system control rotary positive displacement pump

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowy

  Zadania do zrealizowania  Obiektem sterowania jest model pompy wyporowej rotacyjnej zastosowanej do zasilania powietrzem układu

pneumatycznego. Algorytm sterowania pompą opierać się będzie na informacji o spadkach ciśnień (czujniki

różnicowe) w instalacji ze zbiornikiem wyrównawczym.

  Informacje dodatkowe  Wymagania: Wiedza na temat programowania mikrokontrolerów. Dobra umiejętność posługiwania się

arkuszami kalkulacyjnymi.
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 KARTA OPISU PRACY nr 49

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  Tytuł pracy  Stanowisko do badań stereoskopowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Stand of stereoscope tests

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Projektowy

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować i uruchomić stanowisko do prowadzenia pomiarów stereoskopowych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 50

  Promotor pracy  Nowosielski Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt analizatora pyłu zawieszonego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowy

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przedstawienie mechanizmów stosowanych w urządzeniach do zamiany ruchu obrotowego

w posuwisto-zwrotny prosto i krzywoliniowy. W części wstępnej należy przedstawić historię i zastosowania

tego typu mechanizmów. W części projektowej opracowanie mechanizmu do zmiany próbek do pomiaru pyłu

zawieszonego i algorytmu sterowania analizatorem.

  Informacje dodatkowe  Przykłady mechanizmów: http://mw.concord.org/modeler1.3/mirror/mechanics/peaucellier.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage Wymagania: dobra umiejętność

posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi. Umiejętność obsługi programów do modelowania 3D.

Strona55/56



 KARTA OPISU PRACY nr 51

  Promotor pracy  Nowosielski Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt plotera z napędem linkowym

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowy

  Zadania do zrealizowania  Praca w części przeglądowej zawierać ma informacje o zastosowaniu napędów cięgnowych, od krążka

linowego i wielokrążków po napędy cięgnowe w robotach chirurgicznych (da Vinci, Robin Heart). W części

projektowej należy za pomocą programu Solidworks opracować projekt edukacyjnego plotera XY z napędem

linkowym. W ramach pracy przewidziane jest opracowanie arkuszy kalkulacyjnych ilustrujących pracę

elementów maszyn z napędem cięgnowym.

  Informacje dodatkowe  Wymagania: dobra umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi. Znajomość programów do

modelowania 3D.
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