
Tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2017 – kierunek AiR 

Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 

1/I8/ARi/17/Z Automatyczny mini wojownik. Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania urządzeń automatycznych 

opartych na sterowaniu Arduino. 

W pracy należy: - przeprowadzić analizę 

wariantów konstrukcyjnych urządzenia, - 

dobrać elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - wykonać 

projekt konstrukcyjny stanowiska urządzenia - 

wykonać dokumentację płaską, program 

sterujący mini wojownikiem. 

dr inż. Piotr Zawiasa 

2/I8/ARi/17/Z Projekt samoczyszczącej się klatki 

dla gryzoni 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania urządzeń 

automatycznych. 

W pracy należy: - przeprowadzić analizę 

wariantów konstrukcyjnych urządzenia, - 

dobrać elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - wykonać 

projekt konstrukcyjny stanowiska urządzenia - 

wykonać dokumentację płaską 

dr inż. Piotr Zawiasa 

3/I8/ARi/17/Z Projekt formy wtryskowej dla … z 

elementami obróbki na maszyny 

CNC. 

(temat doprecyzowany po 

rozmowie ze studentem) 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania form wtryskowych oraz 

tworzenia programów na obrabiarki 

CNC. 

W pracy należy: - przeprowadzić analizę 

wariantów konstrukcyjnych urządzenia, - 

dobrać elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - wykonać 

projekt konstrukcyjny stanowiska urządzenia - 

wykonać dokumentację płaską 

dr inż. Piotr Zawiasa 
ZAREZERWOWANY

4/I8/ARi/17/Z Projekt automatu do piłeczek 

tenisa stołowego 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania urządzeń 

automatycznych. 

W pracy należy: - przeprowadzić analizę 

wariantów konstrukcyjnych urządzenia, - 

dobrać elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - wykonać 

projekt konstrukcyjny stanowiska urządzenia - 

wykonać dokumentację płaską 

dr inż. Piotr Zawiasa 



5/I8/ARi/17/Z Program CAM do opisu konturu 

na obrabiarki CNC. 

Nabycie praktycznych umiejętności 

tworzenia programów. 

Analiza istniejących programów na obrabiarki 

CNC, opracowanie postprocesorów dla różnych 

sterowań, stworzenie programu generującego 

kod CNC na podstawie danych podanych przez 

operatora, definiowanie cykli obróbczych, 

weryfikacja programu na obrabiarce CNC. 

dr inż. Piotr Zawiasa 

6/I8/ARi/17/Z Projekt automatu do przerzucania 

nut 

Nabycie i praktyczne wykorzystanie 

umiejętności projektowania urządzeń 

mechatronicznych 

W pracy należy: - przeprowadzić analizę 

wariantów konstrukcyjnych urządzenia, - 

dobrać elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - wykonać 

projekt konstrukcyjny stanowiska urządzenia - 

wykonać dokumentację płaską 

dr inż. Piotr Zawiasa 

7/I8/ARi/17/Z Projekt ergonomicznego 

stanowiska do montażu ręcznego. 

( temat doprecyzowany po 

rozmowie ze studentem) 

Nabycie i praktyczne wykorzystanie 

umiejętności projektowania urządzeń 

mechatronicznych 

W pracy należy: - przeprowadzić analizę 

wariantów konstrukcyjnych urządzenia, - 

dobrać elementy i zespoły do skonstruowania 

stanowiska, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - wykonać 

projekt konstrukcyjny stanowiska urządzenia - 

wykonać dokumentację płaską 

dr inż. Piotr Zawiasa 

8/I8/ARi/17/Z Automat do mycia szyb Celem pracy jest zaprojektowanie 

urządzenia, które będzie 

samoczynnie myć okna.  

Analiza możliwości realizacji tematu projektu. 

Wybór metody działania urządzenia. 

Dobór metody sterowania, napędów, źródła 

zasilania, elementów wykonawczych. 

Projekt urządzenia. 

dr inż. Paweł Żak 

ZAREZERWOWANY

9/I8/ARi/17/Z Proteza kończyny dolnej o 

zmiennej długości członów. 

Celem pracy jest zaprojektowanie 

protezy kończyny dolnej człowieka, 

w której możliwa będzie zmiana 

długości poszczególnych członów. 

Dodatkowo proteza wspomagać 

będzie wykonywanie określonych 

ruchów użytkownika. 

Analiza możliwości realizacji tematu projektu. 

Wybór metody zmiany długości członów. 

Wybór metody i zdefiniowanie zakresu 

wspomagania ruchów użytkownika. 

Dobór materiałów, napędów, przegubów, 

układów pomiarowych. 

Stworzenie projektu gotowej protezy. 

dr inż. Paweł Żak 



10/I8/ARi/17/Z Projekt aptekomatu. Celem pracy jest zaprojektowanie 

automatu, którego zadaniem będzie 

wydawanie użytkownikowi leków w 

oparciu o dostarczoną receptę. 

Analiza możliwości realizacji tematu projektu. 

Opracowanie metody składowania leków. 

Opracowanie metody skanowania recepty. 

Dobór napędów, metody zasilania i elementów 

wykonawczych. 

Projekt gotowego automatu. 

dr inż. Paweł Żak 

ZAREZERWOWANY

11/I8/ARi/17/Z Projekt automatu do ubijania 

masła. 

Celem pracy jest zaprojektowanie 

automatu do domowego użytku 

służącego do ubijania masła 

Analiza możliwości realizacji tematu pracy. 

Zdefiniowanie niezbędnych parametrów 

procesu ubijania masła 

Dobór elementów wykonawczych i metody 

zasilania 

Projekt gotowego automatu 

dr inż. Paweł Żak 

ZAREZERWOWANY

12/I8/ARi/17/Z Podajniki automatyzujące 

stanowisko montażowe. 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania stanowisk 

automatyzujących produkcję.  

Praktyczne wykorzystanie wiedzy z 

zakresu projektowania układów 

mechanicznych i sterowania. 

Zautomatyzowanie stanowiska montażu, 

dotychczas działającego bez podajników 

detali. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór najlepszej

koncepcji, projekty zautomatyzowanych 

podajników: łożysk, wałków i pokrywek 

korpusu, dobór parametrów i elementów 

stanowiska, wykonanie rysunków 

zestawieniowych i rysunków detali, montaż i 

uruchomienie zmodernizowanego stanowiska. 

 dr inż. Michał Krępski 
ZAREZERWOWANY

13/I8/ARi/17/Z Manipulator do załadunku bali 

drewnianych na wagon kolejowy. 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania stanowisk 

automatyzujących produkcję. 

W pracy należy: 

- przeprowadzić analizę wariantów

konstrukcyjnych;

- dobrać elementy i podzespoły do

skonstruowania manipulatora;

- wykonać obliczenia kinematyczne oraz

wytrzymałościowe;

- wykonać algorytm pracy manipulatora w cyklu 

automatycznym;

- wykonać projekt konstrukcyjny ramienia;

- wykonać dokumentację płaską

dr inż. Błażej Witkowski 



14/I8/ARi/17/Z Poziomy oraz pionowy transporter 

śrutu dla komory do śrutowania. 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania stanowisk 

automatyzujących produkcję. 

W pracy należy: 

- przeprowadzić analizę wariantów

konstrukcyjnych;

- dobrać elementy i podzespoły do

skonstruowania transportera;

- wykonać obliczenia kinematyczne oraz

wytrzymałościowe;

- wykonać projekt konstrukcyjny transportera;

- wykonać dokumentację płaską

dr inż. Błażej Witkowski 

15/I8/ARi/17/Z Podajnik paneli słonecznych do 

załadunku wózka transportowego. 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania stanowisk 

automatyzujących produkcję. 

W pracy należy: 

- przeprowadzić analizę wariantów

konstrukcyjnych;

- dobrać elementy i podzespoły do

skonstruowania podajnika;

- wykonać obliczenia kinematyczne oraz

wytrzymałościowe;

- wykonać algorytm pracy podajnika w cyklu

automatycznym;

- wykonać projekt konstrukcyjny podajnika;

- wykonać dokumentację płaską

dr inż. Błażej Witkowski 

16/I8/ARi/17/Z Automat wydający leki Celem pracy jest zaprojektowanie 

automatu do zastosowania w szpitalach, 

którego zadaniem będzie wydawanie 

leków pacjentom zgodnie z zaleceniem 

lekarza. 

Analiza możliwości realizacji tematu pracy 

Określenie parametrów dozowanych leków 

Dobór elementów wykonawczych i metody 

zasilania 

Projekt kompletnego automatu 

dr inż. Paweł Żak 

17/I8/ARi/17/Z Automatyczna wieżyczka 

strzelnicza wyposażona w karabin 

AEG 

Celem pracy jest nabycie praktycznej 

umiejętności programowania 

projektowania i programowania 

urządzeń mechatronicznych. Nabycie 

praktycznej umiejętności doboru 

układów automatyki do określonego 

zadania inżynierskiego. 

Praca obejmuje projekt wieżyczki strzelniczej 

wyposażonej w karabin AEG M60. W pracy 

należy opracować program sterujący ww. 

karabinkiem do wykonywania strzałów 

pojedynczych jak i prowadzenia ostrzału 

ciągłego. 

dr inż. Łukasz Frącczak 



18/I8/ARi/17/Z Stanowisko podawania płyt 

poliamidowych 

O wymiarach 2mx1mx0,02m na 

stanowisko cięcia 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania stanowisk 

automatyzujących produkcję. Praktyczne 

wykorzystanie wiedzy z zakresu 

projektowania układów mechanicznych i 

sterowania. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór najlepszej 

koncepcji, dobór parametrów i elementów 

stanowiska, wykonanie rysunków złożeniowych 

i rysunków wskazanych detali 

dr inż. Michał Krępski 
ZAREZERWOWANY

19/I8/ARi/17/Z Stanowisko  dydaktyczne do 

symulacji procesu spawania. 

Celem pracy jest stworzenie 

zrobotyzowanego stanowiska 

dydaktycznego do symulacji procesu 

spawania. 

Analiza możliwości realizacji tematu projektu 

Projekt i wykonanie końcówki spawalniczej. 

Napisanie programu symulacyjnego w 

środowisku MotoSim. 

Weryfikacja programu na stanowisku 

dydaktycznym z robotem SIA-20. 

Sporządzenie wniosków. 

dr inż. Agnieszka 
Kobierska 
ZAREZERWOWANY

20/I8/ARi/17/Z Projekt systemu alarmowego Celem pracy jest zaprojektowanie i 

oprogramowanie systemu alarmowego 

na bazie platformy Arduino. 

Analiza możliwości realizacji tematu pracy 

Zdefiniowanie zakresu działania systemu oraz 

dobór czujników 

Opracowanie schematu projektowanego 

systemu 

Stworzenie programu sterującego alarmem 

Projekt obudowy dla komponentów systemu 

dr inż. Paweł Żak 
ZAREZERWOWANY

21/I8/ARi/17/Z System zdalnego sterowania 

pompy studni głębinowej 

Celem pracy jest opracowanie systemu 

do sterowania pompy studni głębinowej 

za pomocą urządzenia z systemem 

Android oraz układu elektronicznego na 

bazie platformy Arduino 

Analiza możliwości realizacji tematu pracy 

Dobór elementów układu sterowania i metody 

komunikacji 

Stworzenie aplikacji na platformy Android oraz 

Arduino 

Projekt układu elektronicznego 

Testy opracowanego systemu 

dr inż. Paweł Żak 

ZAREZERWOWANY

22/I8/ARi/17/Z Projekt przekładni cykloidalnej 

wraz z wykonaniem modelu 

funkcjonalnego. 

Celem pracy jest nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania. 

Analiza literatury. Przeprowadzenie analizy 

wariantów. Dobranie elementów zespołu. 

Wykonanie niezbędnych obliczeń. Wykonanie 

projektu konstrukcyjnego. Wykonanie modelu 

funkcjonalnego przekładni. 

dr inż. Piotr Zawiasa 

ZAREZERWOWANY



23/I8/ARi/17/Z Opracowanie algorytmów 

sterujących robotem 

przemysłowym w oparciu o 

grafikę 2D 

Nabycie praktycznej umiejętności 

tworzenia programów inżynierskich. 

Nabycie umiejętności projektowania 

chwytaków dla robotów 

przemysłowych. 

Praca obejmuje opracowanie programu, który na 

podstawie rysunku monochromatycznego 

wygeneruje tor ruchu dla robota 

przemysłowego.  W ramach pracy należy 

zaprojektować chwytak pisaka dla wybranego 

robota przemysłowego. Opracowanie rysunków 

wykonawczych dla wybranych elementów 

chwytaka. 

dr inż. Łukasz Frącczak 

ZAREZERWOWANY

24/I8/ARi/17/Z Zaprojektować podajnik oraz 

kształt podtrzymki dla  

przedmiotów typu wałek 

stopniowy na szlifierkę bezkłową. 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania stanowisk 

automatyzujących produkcję. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór najlepszej 

koncepcji, dobór parametrów i elementów 

urządzenia, wykonanie rysunków 

zestawieniowych i rysunków wskazanych detali. 

dr inż. Dariusz Wrąbel 

25/I8/ARi/17/Z Zaprojektować system 

transportowy podający przedmioty 

typu wałek stopniowy na szlifierkę 

bezkłową. 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania stanowisk 

automatyzujących produkcję. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór najlepszej 

koncepcji, dobór parametrów i elementów 

urządzenia, wykonanie rysunków 

zestawieniowych i rysunków wskazanych detali. 

dr inż. Dariusz Wrąbel 

26/I8/ARi/17/Z Zaprojektować system 

transportowy odbierający 

przedmioty typu wałek stopniowy 

na szlifierkę bezkłową. 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania stanowisk 

automatyzujących produkcję. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór najlepszej 

koncepcji, dobór parametrów i elementów 

urządzenia, wykonanie rysunków 

zestawieniowych i rysunków wskazanych detali. 

dr inż. Dariusz Wrąbel 

27/I8/ARi/17/Z Projekt automatu do produkcji 

wieszaków z drutu. 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania zautomatyzowanych 

urządzeń. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór najlepszej 

koncepcji, dobór parametrów i elementów 

urządzenia, wykonanie rysunków 

zestawieniowych i rysunków wskazanych detali 

dr inż. Piotr Wróblewski 

28/I8/ARi/17/Z Projekt automatu do montażu 

drewnianych „klamerek do 

bielizny”  

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania zautomatyzowanych 

urządzeń. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór najlepszej 

koncepcji, dobór parametrów i elementów 

urządzenia, wykonanie rysunków 

zestawieniowych i rysunków wskazanych detali 

dr inż. Piotr Wróblewski 


