
Dodatkowe tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2019 – kierunek AiR 

Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 

20/I8/ARi/19/Z Stanowisko do 

automatycznego 

badania 

eksploatacyjnego 

zużycia suszarki 

bębnowej 

Zaprojektowanie stanowiska do 

automatycznego badania okresu 

trwałości suszarki bębnowej 

Stworzenie dokumentacji technicznej stanowiska. 

Wykonanie analizy wytrzymałościowej ramy 

stanowiska. 

Stworzenie schematu połączeń elektrycznych i 

programu dla sterownika PLC. 

Wykonanie instrukcji obsługi stanowiska 

dr inż. Paweł 

Lajmert 

Temat 
zarezerwowany

21/I8/ARi/19/Z Nalewarka płynów do 

mycia szyb 

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych na 

przykładzie nalewarki do 

płynów. 

- przeprowadzić analizę wariantów

konstrukcyjnych urządzenia,

- dobrać elementy i zespoły do skonstruowania

urządzenia,

- wykonać niezbędne obliczenia dobranych

elementów i zespołów,

- opracować algorytm sterowania

- wykonać projekt konstrukcyjny stanowiska

urządzenia,

- wykonać dokumentację płaską

dr inż. Piotr 

Zawiasa 

Temat 
zarezerwowany

22/I8/ARi/19/Z Projekt i wykonanie 

drona FPV do zadań 

specjalnych 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie wykonanie 

drona przeznaczonego do 

wykonywania lotów w trudnych 

warunkach w tym również 

deszczowych. 

Praca obejmuje: 

- opracowanie konstrukcji drona o udźwigu do 1kg

i umiarkowanej wodoszczelności

- wykonanie drona

- opracowanie układu sterowania

- przeprowadzenie niezbędnych lotów testowych

Łukasz Frącczak 

Temat 
zarezerwowany

23/I8/ARi/19/Z Chwytak do robota 

przemysłowego 
Celem pracy jest stworzenie 

chwytaka dla robota RV-3SB, za 

pomocą którego możliwe będzie 

nakładanie filamentu 

Analiza możliwości realizacji tematu 

Dobór dyspensera filamentu 

Opracowanie i budowa chwytaka 

Określenie metody lub metod pracy z chwytakiem 

Przeprowadzenie testów na robocie 

dr inż. Paweł Żak 

Temat 
zarezerwowany



Dodatkowe tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2019 – kierunek AiR 

Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 

24/I8/ARi/19/Z Automatyczny system 

dozowania pasz dla 

bydła domowego 

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych na 

przykładzie automatycznego 

systemu dozowania pasz dla 

bydła domowego. 

- przeprowadzić analizę wariantów

konstrukcyjnych urządzenia,

- dobrać elementy i zespoły do skonstruowania

urządzenia,

- wykonać niezbędne obliczenia dobranych

elementów i zespołów,

- opracować algorytm sterowania

- wykonać projekt konstrukcyjny urządzenia,
- wykonać dokumentację techniczną.

dr inż. Piotr 

Zawiasa 

Temat 
zarezerwowany

25/I8/ARi/19/Z Projekt napędu 

posuwu 

elektrowrzeciona 

frezarki stołowej CNC 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

projektowania urządzeń 

automatycznych na przykładzie 

napędu posuwu 

elektrowrzeciona frezarki 

stołowej CNC. 

1) przegląd istniejących rozwiązań

konstrukcyjnych;

2) wybór stosownego układu konstrukcji;

3) obliczenia podstawowych elementów

konstrukcji (prowadnice, przekładnia śrubowo-

toczna, elektrowrzeciono, serwonapęd);

4) wykonanie modelu konstrukcji w

oprogramowaniu CAD 3D;

5) wykonanie rysunków złożeniowych konstrukcji;

6) wykonanie rysunków poszczególnych detali;

7) wykonanie projektu sterowania napędu.

dr inż. Norbert 

Kępczak 

Temat 
zarezerwowany 

26/I8/ARi/19/Z Projekt pionowego 

plotera 

Nabycie praktycznych umiejętności 
projektowania urządzeń 
automatycznych na przykładzie 
plotera pionowego wyposażonego 
w pisak do tablic białych.  

- przeprowadzić analizę wariantów

konstrukcyjnych urządzenia,

- dobrać elementy i zespoły do skonstruowania

urządzenia,

- wykonać niezbędne obliczenia dobranych

elementów i zespołów,

- opracować algorytm sterowania

- wykonać projekt konstrukcyjny stanowiska

urządzenia,

- wykonać prototyp urządzenia

- wykonać dokumentację techniczną

- zaprogramować sterownik

dr inż. Piotr 

Zawiasa 

Temat 
zarezerwowany



27/I8/ARi/19/Z Projekt i 

implementacja 

algorytmu „swing-up” 

wahadła odwróconego 

Celem pracy jest zaprojektowanie 

oraz implementacja algorytmu 

„swing-up” wahadła odwróconego, 

pozwalającego na automatyczne 

ustawienie wahadła odwróconego 

w pionie, ze środkiem ciężkości 

powyżej punktu zaczepienia 

W pierwszym etapie pracy student opracowuje model 

matematyczny wahadła odwróconego i tworzy jego 

symulację. W drugim etapie student projektuje, na 

podstawie dostępnej literatury, algorytm sterowania 

wahadłem odwróconym typu „swing-up”. Algorytm ten 

ma za zadanie generować taką funkcję sterującą, która 

pozwoli na przejście wahadła ze stabilnego położenia 

równowagi ze środkiem masy wahadła poniżej punktu 

zaczepienia do niestabilnego położenia równowagi ze 

środkiem masy wahadła powyżej punktu zaczepienia. 

W ostatnim etapie student sprawdza skuteczność 

zaprojektowanego algorytmu w symulacji lub na 

stanowisku laboratoryjnym. 

dr inż. Marek 

Balcerzak  

Temat 
zarezerwowany

28/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

Temat wcześniej 

zaakceptowany, 

zmiana 

prowadzącego na 

dr inż. Katarzyna 

Koter 

Temat 
zarezerwowany

29/I8/ARi/19/Z Automat do 

zgrzewania tub 

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych na 

przykładzie automatu do 

zgrzewania tub  tworzywa 

sztucznego. 

- przeprowadzić analizę wariantów

konstrukcyjnych urządzenia,

- dobrać elementy i zespoły do skonstruowania

urządzenia,

- wykonać niezbędne obliczenia dobranych

elementów i zespołów,

- opracować algorytm sterowania

- wykonać projekt konstrukcyjny stanowiska

urządzenia,

- wykonać dokumentację techniczną

dr inż. Piotr 

Zawiasa 

Temat 
zarezerwowany



Cz. III Dodatkowe tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2019 – kierunek AiR 

30/I8/ARi/19/Z Projekt maszyny do 

tampodruku 
Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

stanowisk zautomatyzowanych 

na przykładzie maszyny 

nanoszącej nadruk metodą 

tampodruku. 

W pracy należy: 

- przeprowadzić analizę wariantów

konstrukcyjnych;

- dobrać elementy i podzespoły do skonstruowania

automatu;

- wykonać obliczenia kinematyczne oraz

wytrzymałościowe;

- wykonać algorytm pracy urządzenia w cyklu

automatycznym;

- wykonać projekt konstrukcyjny maszyny;

- wykonać dokumentację płaską

dr inż. Błażej 

Witkowski

Temat 
zarezerwowany 

31/I8/ARi/19/Z Projekt indeksera dla 

szlifierki narzędziowej 

CNC z automatycznym 

zaciskiem narzędzia. 

Opracowanie konstrukcji 

indeksera (wrzeciennika 

szlifowanego narzędzia) dla 

szlifierki narzędziowej CNC z 

automatycznym zaciskiem 

narzędzia. Opracowanie programu 

PLC do sterowania pozycją kątową 

narzędzia. 

Praca obejmuje opracowanie: 

1) Wykonanie przeglądu możliwych

rozwiązań konstrukcyjnych indeksera

(wrzeciennika szlifowanego narzędzia).

2) Konstrukcji indeksera z automatycznym

zaciskiem narzędzia.

3) Programu dla sterownika PLC do

zadawania pozycji kątowej narzędzia

dr inż.  Paweł 

Lajmert 

Temat 
zarezerwowany
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