
Tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2019 – kierunek AiR 

Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 

1/I8/ARi/19/Z Projekt stanowiska 

wibracyjnego do 

wykonywania 

sztucznych mięśni 

poprzecznych 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

projektowania na przykładzie 

wibracyjnego stanowiska 

wspomagającego produkcję 

sztucznych mięśni. 

Praca obejmuje projekt i wykonanie stanowiska 

wibracyjnego do wykonywania sztucznych mięśni. 

Opracowanie różnych koncepcji urządzenia. 

Wytypowanie najkorzystniejszej. Opracowanie 

dokumentacji technicznej. Wykonanie i 

uruchomienie stanowiska 

dr inż. Łukasz 

Frącczak 

2/I8/ARi/19/Z Projekt stanowiska 

zrobotyzowanego 

przeznaczonego do 

układania na palecie 

sztucznych mięśni 

poprzecznych 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie stanowiska 

przeznaczonego do paletyzacji 

sztucznych mięśni poprzecznych 

oraz opracowanie programu 

sterującego. 

Praca obejmuje: 

- dobór robota do zdefiniowanego zadania

- projekt palety dostosowanej do klejenia

sztucznych mięśni poprzecznych

- projekt chwytaka do przenoszenia sztucznych

mięśni poprzecznych

- projekt stanowiska do paletyzacji sztucznych

mięśni poprzecznych

- opracowanie programu sterującego dla robota

dr inż. Łukasz 

Frącczak 

3/I8/ARi/19/Z Projekt sztucznej dłoni 

napędzanej 

elastycznymi 

siłownikami 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie i wykonanie 

sztucznej dłoni, w której ruch 

poszczególnych palców jest 

napędzany elastycznymi 

siłownikami.  

Praca obejmuje: 

- opracowanie i zbadanie elastycznych siłowników

dwustronnego działania

- opracowanie konstrukcyjne sztucznej dłoni

- wykonanie sztucznej dłoni w technologii druku

3D

- opracowanie przykładowego programu

sterującego pracą sztucznej dłoni

dr inż. Łukasz 

Frącczak 

4/I8/ARi/19/Z Projekt rękawicy 

przeznaczonej do 

rehabilitacji dłoni 

człowieka 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie rękawicy 

wyposażonej w elastyczne 

siłowniki, dzięki którym 

możliwe będzie definiowanie 

obciążenia dla palców podczas 

rehabilitacji dłoni. 

Praca obejmuje: 

- opracowanie kilka wariantów koncepcyjnych

- dobranie parametrów elastycznych siłowników

- budowa rękawicy

- opracowanie układu sterowania rękawicą

- przeprowadzenie badań funkcjonalnych

dr inż. Łukasz 

Frącczak 



5/I8/ARi/19/Z Projekt łodzi 

przeznaczonej do 

zbierania śmieci 

pływających 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie łodzi, która 

podczas pływania będzie 

zbierała pływające śmieci. 

Praca obejmuje: 

- opracowanie warunków użytkowych łodzi

przeznaczonej do zbierania śmieci pływających

- opracowanie konstrukcyjne urządzenia

- opracowanie układu sterowania urządzenia

dr inż. Łukasz 

Frącczak 

6/I8/ARi/19/Z Automatyczna detekcja 

synchronizacji 

układów dynamicznych 

za pomocą nowej 

metody estymacji 

wykładników 

Lapunowa 

Celem pracy adaptacja nowej 

metody estymacji wykładników 

Lapunowa do wykrywania 

synchronizacji układów 

dynamicznych. 

W pierwszym etapie pracy student opracowuje 

model matematyczny układu składającego się ze 

sprzężonych wahadeł. W drugim etapie student 

tworzy symulację układu dynamicznego za 

pomocą wybranego przez siebie środowiska 

programistycznego lub oprogramowania naukowo-

inżynierskiego. W trzecim etapie student 

implementuje w swojej symulacji nową metodę 

estymacji wykładników Lapunowa. Na koniec, 

student przeprowadza analizę bifurkacyjną i bada 

zależność wartości wykładników Lapunowa od 

stanu synchronizacji w układzie. 

dr inż. Marek 

Balcerzak  

Temat 
zarezerwowany 

7/I8/ARi/19/Z Stanowisko do 

automatycznego 

układania wierteł 

stomatologicznych na 

paletkach po 500 sztuk. 

Celem pracy jest nabycie 

umiejętności projektowania 

zautomatyzowanych stanowisk. 

Zaprojektowanie automatu do 

układania wierteł. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór najlepszej 

koncepcji, dobór parametrów i elementów 

urządzenia, opracowanie systemu sterowania 

stanowiskiem oraz metody lokalizacji i pobrania 

wiertła przez robota. Wykonanie dokumentacji 

technicznej – rysunki zestawieniowe i wybranych 

detali. 

dr inż. Agnieszka 

Kobierska 

Temat 
zarezerwowany 

8/I8/ARi/19/Z Demonstrator systemu 

sterowania za pomocą 

teleoperatora 

Celem pracy jest opracowanie 

konstrukcji zadajnika 

i manipulatora o 3 stopniach 

swobody i odmiennych 

kinematykach oraz układu 

sterowania dla stworzonej pary 

urządzeń. 

Analiza możliwości realizacji tematu. Dobór i 

obliczenia kinematyki zadajnika i manipulatora. 

Opracowanie modeli dla technologii druku 3D. 

Opracowanie i oprogramowanie układu 

sterowania. Dobór elementów wykonawczych dla 

stworzonych konstrukcji 

dr inż. Paweł Żak 

9/I8/ARi/19/Z Projekt garażu 

hydraulicznego 

Celem pracy jest opracowanie 

konstrukcji garażu na samochód 

osobowy z możliwością 

chowania go pod powierzchnię 

ziemi. 

Analiza możliwości realizacji tematu 

Dobór metody przenoszenia napędu i elementów 

wykonawczych 

Opracowanie układu sterowania 

Projekt konstrukcji garażu 

Opracowanie dokumentacji technicznej 

dr inż. Paweł Żak 

Temat 
zarezerwowany



10/I8/ARi/19/Z Opracowanie systemu 

sterowania bramy 

automatycznej 

Celem pracy jest opracowanie i 

oprogramowanie układu 

sterującego pracą bramy 

automatycznej oraz aplikacji na 

urządzenia mobilne 

umożliwiającego sterowanie 

pracy takiej bramy. 

Analiza możliwości realizacji tematu 

Analiza typów bram automatycznych 

Projekt i oprogramowanie układu sterowania 

Opracowanie aplikacji sterującej 

Testy opracowanego układu 

dr inż. Paweł Żak 

Temat 
zarezerwowany 

11/I8/ARi/19/Z System 

automatycznego 

nawadniania ogrodów 

działkowych. 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie 

automatycznego systemu 

nawadniania ogrodów 

działkowych 

Analiza dostępnych rozwiązań. 

Analiza sposobu realizacji projektu. 

Dobór elementów wykonawczych. 

Opracowanie układu sterowania. 

 Opracowanie dokumentacji technicznej. 

dr inż. Katarzyna 

Koter 

12/I8/ARi/19/Z Automatyczny system 

nadzoru uprawy roślin. 
Celem pracy jest opracowanie 

automatycznego systemu do 

nadzoru uprawy roślin. 

Analiza dostępnych rozwiązań. 

Analiza sposobu realizacji projektu.  

Dobór elementów wykonawczych. 

Opracowanie układu sterowania. 

Opracowanie dokumentacji technicznej. 

dr inż. Agnieszka 

Kobierska 

Temat 
zarezerwowany

13/I8/ARi/19/Z Projekt mechanizmu 

zmiennego skoku łopat 

śmigła 

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń mechanicznych do 

zastosowania w konstrukcjach 

modelarskich. 

Analiza możliwości technologicznych wykonania 

mechanizmu. Określenie wymagań i opracowanie 

założeń konstrukcyjnych przeniesienia napędu na 

łopaty śmigła. Zaproponowanie koncepcji 

rozwiązania zagadnienia. Wybór najlepszej 

koncepcji. Obliczenia wstępne i sprawdzające. 

Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej – 

rysunków złożeniowych i rysunków detali. 

dr inż. Piotr 

Wróblewski 

Temat 
zarezerwowany

14/I8/ARi/19/Z Opracowanie systemu 

szklarni automatycznej 

Celem pracy jest opracowanie 

projektu szklarni automatycznej i 

zaproponowanie systemu 

sterowania i nadzoru wzrostu roślin 

Analiza możliwości realizacji tematu 

Analiza istniejący rozwiązań 

Opracowanie projektu szklarni 

Analiza i dobór elementów wykonawczych 

Projekt układu sterowania szklarni 

dr inż. Paweł Żak 

Temat 
zarezerwowany



15/I8/ARi/19/Z Projekt automatu do 

nalewania drinków 

Celem pracy jest zaprojektowanie 

automatu nalewającego drinki w 

oparciu o wytyczne użytkownika 

Analiza możliwości realizacji tematu 

Określenie metody przechowywania składników 

Opracowanie układu hydraulicznego 

Zaproponowanie układu sterowania 

Stworzenie projektu urządzenia 

dr inż. Paweł Żak 

Temat 
zarezerwowany

16/I8/ARi/19/Z Automatyczny stroik do 

gitary 

Celem pracy jest stworzenie 

urządzenia, które w sposób 

automatyczny będzie regulować 

naciąg strun gitary w oparciu o ich 

brzmienie 

Analiza możliwości realizacji tematu 

Opracowanie metody obracania klucza 

Opracowanie metody analizy dźwięku struny 

Projekt urządzenia 

Opracowanie układu sterowania 

dr inż. Paweł Żak 

Temat 
zarezerwowany

17/I8/ARi/19/Z Opracowanie 

algorytmu 

projektowania 

chwytaków robotów 

przemysłowych  

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania urządzeń 

automatycznych. 

Analiza przedmiotów chwytanych i ich 

klasyfikacja,  

Klasyfikacja chwytaków i ich przypisanie do 

typów przedmiotów 

Opracowanie metodyki projektowania chwytaków 

Projekt chwytaka do profili prowadnic 

Opracowanie instrukcji do projektów studenckich 

prof. dr hab. inż. L. 
Podsędkowski

Temat 
zarezerwowany 

18/I8/ARi/19/Z Opracowanie 

technologii 

chemoutwardzalnego 

wytwarzania powłok i 

wykonanie skrzydeł i 

kadłuba drona tupu 

vtol 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania elementów robotów 
Analiza literaturowa technologii 

Projekt i zakup oprzyrządowania  

Wykonanie elementów i montaż  

Testy wytrzymałościowe 

Opracowanie algorytmu sterowania lotem 

uwzględniającego wytrzymałość skrzydeł 

prof. dr hab. inż.  L. 

Podsędkowski 

19/I8/ARi/19/Z Projekt mechanizmu 

do automatycznego 

pozycjonowania 

rejestracji położenia 

ramienia pomiarowego 

Nabycie praktycznych umiejętności 

projektowania urządzeń 

automatycznych 

Propozycja 3 koncepcji rozwiązania problemu, wybór 

koncepcji. 

Obliczenia wstępne, dobór komponentów. 

Projekt wstępny 

Obliczenia sprawdzające 

Projekt konstrukcyjny 

Propozycja układu sterowania 

prof. dr hab. inż.  L. 

Podsędkowski 




