
Tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2020 – kierunek AiR 

Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 

1/I8/ARi/20/Z  Projekt drona 

transportowego 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie drona 

latającego przeznaczonego do 

transportu określonych 

przedmiotów 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 

projektu. 

2. Zdefiniowanie parametrów drona wraz z 

obliczeniami, dobór elementów. 

3. Opracowanie konstrukcji maszyny. 

4. Dobór układu sterowania i opracowanie 

algorytmu sterowania. 

5. Stworzenie dokumentacji technicznej do 

projektu 

dr inż. Paweł Żak 

 

Temat 

zarezerwowany  

2/I8/ARi/20/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. 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 

2. Dobór i obliczenia kinematyki zadajnika i 

manipulatora 

3. Opracowanie modeli dla technologii druku 

3D 

4. Opracowanie i oprogramowanie układu 

sterowania 

5. Dobór elementów wykonawczych dla 

stworzonych konstrukcji 

dr inż. Paweł Żak 

 

Temat 

zarezerwowany  



3/I8/ARi/20/Z Automatyzacja 

procesu zgrzewania 

ogniw 18650 

Celem pracy jest projekt 

stanowiska automatyzującego 

proces zgrzewania ogniw 18650 

w pakiety 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 

projektu. 

2. Projekt koszyków oraz blaszek   

3. Projekt stołu roboczego (bazującego 

koszyki w ustalony sposób)  

4. Dobór manipulatora, zgrzewarki i 

niezbędnych elementów wykonawczych 

5. Dobór systemu sterowania oraz 

opracowanie algorytmu sterującego 

dr inż. Paweł Żak 

 

Temat 

zarezerwowany  

4/I8/ARi/20/Z Projekt wiertarki CNC Celem pracy jest 

zaprojektowanie konstrukcji 

wiertarki CNC o trzech 

stopniach swobody 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 

projektu. 

2. Dobór układu kinematycznego urządzenia. 

3. Opracowanie projektu konstrukcji i dobór 

elementów wykonawczych. 

4. Dobór układu sterowania oraz 

opracowanie algorytmu sterującego. 

5. Stworzenie dokumentacji technicznej do 

projektu 

dr inż. Paweł Żak 

 

Temat 

zarezerwowany  

5/I8/ARi/20/Z Projekt łazika Celem pracy jest 

zaprojektowanie konstrukcji 

łazika przeznaczonego do 

eksploracji trudno dostępnych 

miejsc 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 

projektu. 

2. Zdefiniowanie parametrów łazika. 

3. Opracowanie konstrukcji i dobór 

elementów wykonawczych. 

4. Dobór układu sterowania oraz 

opracowanie algorytmu sterującego. 

5. Stworzenie dokumentacji technicznej do 

projektu 

dr inż. Paweł Żak 

 

Temat 

zarezerwowany  



6/I8/ARi/20/Z Stanowisko 

dydaktyczne 

przeznaczone do 

nauki programowania 

systemu wizyjnego 

robota. 

 

Celem pracy jest nabycie i 

praktyczne wykorzystanie 

umiejętności programowania 

robota wyposażonego  w 

system wizyjny. 

1. Analiza działania systemów wizyjnych. 

2. Wybór koncepcji przebiegu ćwiczenia 

w oparciu o dostępne stanowiska 

dydaktyczne. 

3. Dostosowanie stanowiska do potrzeb 

ćwiczenia. 

4. Opracowanie programu sterującego 

robotem z wykorzystaniem systemu 

wizyjnego. 

5. Opracowanie instrukcji laboratoryjnej. 

dr inż. Katarzyna Koter 

 

Temat 

zarezerwowany  

7/I8/ARi/20/Z Automatyzacja 

przydomowego 

kurnika 

Celem pracy jest nabycie i 

praktyczne wykorzystanie 

umiejętności projektowania 

urządzeń i układów 

automatycznych. 

 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 

projektu oraz wariantów koncepcyjnych 

projektowanego układu. 

2. Projekt bramy kurnika i dobór elementów  

napędowych. 

3. Automatyzacja pasznika i poidła dla kur. 

4. Opracowanie programu sterującego  

poszczególnymi elementami. 

5. Przeprowadzenie niezbędnych obliczeń. 

6. Wykonanie projektu 3D konstrukcji. 

7. Wykonanie dokumentacji technicznej 

wybranych elementów 

 

dr inż. Katarzyna Koter 

 

Temat 

zarezerwowany  

8/I8/ARi/20/Z Automatyczny 

system dozowania 

płynu odkażającego. 

 

Celem pracy jest opracowanie 

automatycznego systemu 

dozowania płynu odkażającego. 

 

1. Analiza dostępnych rozwiązań. 

2. Analiza sposobu realizacji projektu.  

3. Dobór elementów wykonawczych. 

4. Opracowanie układu sterowania i zasilania. 

5. Opracowanie dokumentacji technicznej. 

6. Budowa urządzenia. 

dr inż. Agnieszka 

Kobierska 

Temat 

zarezerwowany  



9/I8/ARi/20/Z Pakujący pionowy 

automat do chipsów  

Celem pracy jest nabycie i 

praktyczne wykorzystanie 

umiejętności projektowania 

urządzeń i układów 

automatycznych na przykładzie 

automatu do zgrzewania 

opakowań. 

 

1. Analiza dostępnych rozwiązań  

2. Analiza sposobu realizacji projektu – opis 

wariantów.  

3. Wykonanie niezbędnych obliczeń do 

projektu oraz dobór elementów 

wykonawczych. 

4. Opracowanie układu sterowania i zasilania. 

5. Opracowanie dokumentacji technicznej. 

dr inż. Piotr Zawiasa 

10/I8/ARi/20/Z Automat do 

pakowania piłeczek 

tenisowych 

Celem pracy jest nabycie i 

praktyczne wykorzystanie 

umiejętności projektowania 

urządzeń i układów 

automatycznych na przykładzie 

automatu do sortowania i 

pakowania piłeczek do tenisa 

stołowego. 

1. Analiza dostępnych rozwiązań 

2. Analiza sposobu realizacji projektu – opis 

wariantów.  

3. Wykonanie niezbędnych obliczeń do 

projektu oraz dobór elementów 

wykonawczych. 

4. Opracowanie układu sterowania i zasilania. 

5. Opracowanie dokumentacji technicznej. 

dr inż. Piotr Zawiasa 

11/I8/ARi/20/Z Automat do 

spawania spoin 

wzdłużnych 

Celem pracy jest nabycie i 

praktyczne wykorzystanie 

umiejętności projektowania 

urządzeń i układów 

automatycznych na przykładzie 

automatu spawalniczego do rur 

o średnicy 100 – 200 mm i 

długości 2metry. 

1. Analiza dostępnych rozwiązań 

2. Analiza sposobu realizacji projektu – opis 

wariantów.  

3. Wykonanie niezbędnych obliczeń do 

projektu oraz dobór elementów 

wykonawczych. 

4. Opracowanie układu sterowania i zasilania. 

5. Opracowanie dokumentacji technicznej. 

dr inż. Piotr Zawiasa 

 

Temat 

zarezerwowany  



12/I8/ARi/20/Z Projekt stanowiska do 

cięcia styropianu. 

 

Celem pracy jest 

opracowanie projektu 

stanowiska do cięcia 

styropianu. 

1. Analiza dostępnych rozwiązań. 

2. Analiza sposobu realizacji projektu.  

3. Dobór elementów wykonawczych. 

4. Opracowanie układu sterowania i 

zasilania. 

5. Opracowanie dokumentacji technicznej. 

6. Budowa urządzenia. 

dr inż. Agnieszka 

Kobierska 

 

Temat 

zarezerwowany  

13/I8/ARi/20/Z Projekt 

automatycznego 

stanowiska do gry w 

szachy. 

Celem pracy jest 

opracowanie 

automatycznego stanowiska 

do gry w szachy. 

1. Analiza dostępnych rozwiązań. 

2. Analiza sposobu realizacji projektu.  

3. Dobór elementów wykonawczych. 

4. Opracowanie układu sterowania i 

zasilania. 

5. Opracowanie dokumentacji technicznej. 

6. Budowa urządzenia. 

dr inż. Agnieszka 

Kobierska 

 

Temat 

zarezerwowany  

14/I8/ARi/20/Z Projekt frezarki 

dydaktycznej do nauki 

obróbki i 

programowania. 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie frezarki 

dydaktycznej do nauki 

obróbki i programowania. 

1. Analiza dostępnych rozwiązań. 

2. Analiza sposobu realizacji projektu.  

3. Dobór elementów wykonawczych. 

4. Opracowanie układu sterowania i 

zasilania. 

5. Opracowanie dokumentacji technicznej. 

6. Budowa urządzenia. 

dr inż. Agnieszka 

Kobierska 

 

Temat 

zarezerwowany  



15/I8/ARi/20/Z System otwierania 

klapy bagażnika 

Celem pracy jest opracowanie 

systemu otwierania systemu 

klapy bagażnika dla bolidu Łódź 

Solar Team z wykorzystaniem 

technologii RFID 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 

2. Dobór elementów i metody otwierania 

klapy bagażnika 

3. Dobór elementów elektronicznych i 

budowa układu sterowania 

4. Stworzenie demonstratora 

opracowanego układu z wykorzystaniem 

druku 3D 

5. Opracowanie metody integracji 

opracowanego układu z istniejącym 

bolidem 

dr inż. Paweł Żak 

 

Temat 

zarezerwowany  

16/I8/ARi/20/Z Projekt wędzarni 

automatycznej 

Celem pracy jest stworzenie 

projektu wędzarni, która będzie 

w sposób automatyczny 

kontrolowała i regulowała 

proces wędzenia 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 

2. Analiza parametrów projektowanego 

urządzenia oraz procesu wędzenia 

3. Dobór czujników i elementów 

wykonawczych   

4. Opracowanie układu oraz algorytmu 

sterowania urządzenia  

5. Opracowanie projektu i dokumentacji 

technicznej 

dr inż. Paweł Żak 

 

Temat 

zarezerwowany  



17/I8/ARi/20/Z Projekt układnicy 

paletowej 

Celem pracy jest rozwój 

kompetencji inżynierskich i 

nabycie doświadczenia przy 

samodzielnym 

projektowaniu i realizacji 

projektu automatycznej 

układnicy paletowej o 

parametrach: Ładunek na 

palecie typu EUR o 

wysokości max. 2000 mm, 

udźwig mq=1500 kg, 

wysokość podnoszenia h=35 

m, prędkość jazdy mostu 

Vj=180 m/min, prędkość 

podnoszenia ładunku, Vp=60 

m/min, prędkość wysuwu 

podajnika Vw=40 m/min, 

przyspieszenie mechanizmu 

jazdy aj=0,5 m/s2, 

przyspieszenie mech 

podnoszenia ap=0,8 m/s2. 

 

1. Przegląd i analiza dostępnych rozwiązań. 

Koncepcja pracy urządzenia i schemat 

obciążeń. 

2. Określenie oporów ruchu i dobór 

elementów napędowych. 

3. Dobór i obliczenia elementów konstrukcji 

stalowej. 

4. Opracowanie algorytmu układu 

sterowania pracą urządzenia.  

5. Wyznaczenie sygnałów sterujących 

wejścia/wyjścia dla sterownika układnicy. 

6. Dobór czujników i elementów 

wykonawczych układu automatyki 

koniecznych do realizacji sterowania 

układnicą. 

7. Obliczenia sprawdzające. 

8. Rysunek Zestawieniowy . Opracowanie 

końcowe. 

 

dr inż. Sławomir 

Halusiak 

 

Temat 

zarezerwowany  



18/I8/ARi/20/Z Projekt obrotnicy z 

transportem 

rolkowym 

 

Celem pracy jest rozwój 

kompetencji inżynierskich i 

nabycie doświadczenia przy 

samodzielnym 

projektowaniu i realizacji 

projektu automatycznej 

obrotnicy paletowej o 

parametrach: Ładunek na 

palecie typu EUR o 

wysokości max. 1500 mm, 

udźwig mq=1500 kg, 

prędkość obrotowa no=5 

obr/min, prędkość 

transportu ładunku vt=10 

m/min. 

1. Przegląd i analiza dostępnych rozwiązań. 

Koncepcja pracy urządzenia i schemat 

obciążeń. 

2. Określenie oporów ruchu i dobór 

elementów napędowych. 

3. Dobór i obliczenia elementów konstrukcji 

stalowej. 

4. Opracowanie algorytmu układu 

sterowania pracą obrotnicy sortującej 

ładunki na trzy grupy.  

5. Wyznaczenie sygnałów sterujących 

wejścia/wyjścia dla sterownika 

obrotnicy. 

6. Dobór czujników i elementów 

wykonawczych układu automatyki 

koniecznych do realizacji sterowania 

obrotnicą. 

7. Obliczenia sprawdzające. 

8. Rysunek Zestawieniowy . Opracowanie 

końcowe 

dr inż. Sławomir 

Halusiak 

 

Temat 

zarezerwowany  



19/I8/ARi/20/Z Automat do 

paczkowania 

krojonych produktów 

spożywczych. 

 

Zaprojektowanie urządzenia  

mechanicznego krojącego i 

pakującego w worek foliowy 

pieczywo, do zastosowania 

na zautomatyzowanym 

stanowisku. 

Analiza możliwości technologicznych 

wykonania mechanizmu. Określenie 

wymagań i opracowanie założeń 

konstrukcyjnych urządzenia z 

uwzględnieniem podziału na poszczególne 

etapy pakowania produktu. 

Zaproponowanie koncepcji rozwiązania 

zagadnienia. Wybór najlepszej koncepcji. 

Obliczenia wstępne i sprawdzające. 

Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej – 

rysunków złożeniowych i rysunków detali. 

dr inż. Piotr 

Wróblewski 

 

20/I8/ARi/20/Z Automat do 

pakowania markerów. 

Zaprojektowanie urządzenia  

mechanicznego 

pozycjonującego i 

pakującego urządzenia 

piszące typu marker do 

pudełek kartonowych, do 

zastosowania na 

zautomatyzowanych 

stanowiskach. 

Analiza możliwości technologicznych 

wykonania mechanizmu. Określenie 

wymagań i opracowanie założeń 

konstrukcyjnych urządzenia z 

uwzględnieniem podziału na poszczególne 

etapy pakowania produktu. 

Zaproponowanie koncepcji rozwiązania 

zagadnienia. Wybór najlepszej koncepcji. 

Obliczenia wstępne i sprawdzające. 

Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej – 

rysunków złożeniowych i rysunków detali. 

dr inż. Piotr 

Wróblewski 

 



21/I8/ARi/20/Z Projekt robota z 

napędem 

pneumatycznym 

przeznaczony do 

poruszania się pod 

ziemią 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

projektowania urządzeń 

pneumatycznych na przykładzie 

robota poruszającego się pod 

ziemią. 

- Przegląd literatury. 

- Opracowanie metody drążenia tunelu dla 

robota 

- Opracowanie sposobu lokomocji robota 

- Dobór jednostek napędowych 

- Przeprowadzenie niezbędnych obliczeń 

inżynierskich 

- Opracowanie projektu i dokumentacji 

technicznej robota 

dr inż. Łukasz Frącczak 

22/I8/ARi/20/Z Projekt robota 

poruszającego się 

ruchem wężo-

podbnym o napędzie 

pneumatycznym z 

wykorzystaniem 

elastycznych 

siłowników 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

projektowania urządzeń 

pneumatycznych na przykładzie 

robota poruszającego się 

ruchem wężo-podbnym, w 

którym jednostkami 

napędowymi są elastyczne 

siłowniki 

- Przegląd literatury. 

- Przeprowadzenie prostych badań 

symulacyjnych lokomocji robota 

- Dobór odpowiednich parametrów 

funkcjonalnych jednostek napędowych 

- Projekt konstrukcyjny robota 

- W ramach możliwości wykonanie robota i 

zbadanie prędkości poruszania się robota 

dr inż., Łukasz Frącczak 

 

Temat 

zarezerwowany  

23/I8/ARi/20/Z Projekt mini szklarni 

do domowej 

całorocznej hodowli 

roślin    

Celem pracy jest 

zaprojektowanie 

zminiaturyzowanej szklarni z 

kontrolą warunków 

optymalnych do rozwoju 

określonych gatunków roślin. 

Przegląd literatury. 

Dobór systemów sensorycznych. 

Dobór metod sterowania i kontroli 

poszczególnych warunków klimatycznych w 

szklarni. 

Projekt konstrukcji i sterowania szklarni 

dr inż. Łukasz Frącczak 



24/I8/ARi/20/Z Projekt głowicy 

skrętnej z systemem 

wibracji 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

projektowania urządzeń 

mechatronicznych na 

przykładzie głowicy skrętnej z 

systemem wibracji 

Przegląd literatury. 

Opracowanie kilku wariantów koncepcyjnych 

głowicy. 

Projekt systemu wibracji. 

Projekt systemu skrętu. 

Wykonanie dokumentacji technicznej 

dr inż. Łukasz Frącczak 

25/I8/ARi/20/Z Kołowrotek z 

systemem regulacji 

napięcia żyłki 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie kołowrotka z 

napędem, który będzie 

utrzymywał napięcia żyłki w 

określonym przedziale 

obciążenia. 

Przegląd literatury. 

Opracowanie kilku wariantów koncepcyjnych 

kołowrotka. 

Dobór napędów, systemów sensorycznych i 

układu zasilania 

Wykonanie dokumentacji technicznej 

dr inż. Łukasz Frącczak 

26/I8/ARi/20/Z Projekt systemu 

wentylacji, stabilizacji 

temperatury i 

oświetlenia w małym 

biurze z 

wykorzystaniem 

systemów „smart 

dom”. 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie systemu 

wentylacji, stabilizacji 

temperatury i oświetlenia w 

pomieszczeniu z 

wykorzystaniem systemów 

„smart dom”. 

Przegląd literatury. 

Dobór urządzeń, które można wykorzystać w 

procesie automatycznego sterowania. 

Opracowanie wpływu urządzeń sterowanych 

na regulowane parametry pomieszczenia: 

wentylacja, temperatura i oświetlenie. 

Dobranie systemów sensorycznych. 

Opracowanie algorytmu sterowania. 

Opracowanie dokumentacji technicznej. 

dr inż. Łukasz Frącczak 

27/I8/ARi/20/Z Projekt 

minimanipulatorów 

do automatycznego 

pozycjonowania 

ramienia 

pomiarowego 

NaviFast6D 

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 



28/I8/ARi/20/Z Projekt wykonanie i 

testy chowanego 

podwozia do drona 

VTOL – tiltrotor  

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych 

Propozycja 3 koncepcji rozwiązania problemu, 

wybór koncepcji. 

Obliczenia wstępne, dobór komponentów. 

Projekt  

Wykonanie podzespołów (w miarę 

możliwości) 

Testy 

prof. dr hab. Inż. L. 

Podsędkowski 

29/I8/ARi/20/Z Projekt robota typu 

SCARA wraz z 

układem sterowania 

wykorzystującym 

sterownik PLC. 

 

Celem jest opracowanie 

konstrukcji robota typu SCARA 

oraz projekt sterowania 

wykorzystujący sterownik PLC 

Mitsubishi. 

 

1. Wykonanie przeglądu możliwych 

rozwiązań konstrukcyjnych. 

2. Opracowanie konstrukcji robota 

(przynajmniej pierwsze dwa stopnie 

swobody) 

3. Opracowanie projektu sterowania i 
oprogramowania dla sterownika PLC. 

dr inż. Paweł Lajmert 

 

30/I8/ARi/20/Z Projekt obrotnicy 

stołu dla szlifierki 

narzędziowej wraz z 

układem sterowania 

wykorzystującym 

sterownik PLC. 

Celem jest opracowanie 

konstrukcji obrotnicy stołu (stół 

wrzeciennika przedmiotu) dla 

szlifierki narzędziowej oraz 

projekt sterowania 

wykorzystujący sterownik PLC 

Mitsubishi. 

1. Wykonanie przeglądu możliwych 

rozwiązań konstrukcyjnych. 

2. Opracowanie konstrukcji obrotnicy wraz 

ze stołem dla wrzeciennika przedmiotu. 

3. Opracowanie projektu sterowania i 

oprogramowania dla sterownika PLC. 

dr inż. Paweł Lajmert 

 



31/I8/ARi/20/Z Projekt 

automatycznego 

stanowiska do 

zgniatania puszek 

 

Nabycie i praktyczne 

wykorzystanie umiejętności 

projektowania 

zautomatyzowanych stanowisk. 

Zaprojektowanie 

automatycznego urządzenia do 

zgniatania puszek. 

1. Zaprojektowanie konstrukcji stanowiska. 
2. Opis procesu zgniatania, z zastosowaniem 

siłowników pneumatycznych. 
3. Algorytm działania czujników 

wykrywających puszki oraz zamkniętą 
szybę bezpieczeństwa. 

4. Obliczenia wytrzymałościowe.  
5. Rysunek zestawieniowy i rysunki 

wskazanych części oraz opis konstrukcji. 

dr inż. Katarzyna Koter 

  

Temat 

zarezerwowany  

32/I8/ARi/20/Z Projekt automatu do 

nalewania oleju 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie linii 

automatycznej do nalewania 

oleju do butelek o zadanej 

wielkości. 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 
2. Opracowanie metody przemieszczania 

butelek na linii 
3. Dobór czujników, elementów 

wykonawczych i metody rozpoznawania 
rozmiaru danej butelki 

4. Opracowanie projektu linii 
zautomatyzowanej 

5. Dobór metody i opracowanie algorytmu 
sterowania linią 

dr inż. Paweł Żak 

  

Temat 

zarezerwowany  

33/I8/ARi/20/Z Projekt automatu do 

oklejania płyt 

Celem pracy jest 

zaprojektowanie urządzenia do 

automatycznego oklejania 

krawędzi płyt wiórowych 

okleiną. 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 
2. Dobór elementów wykonawczych 
3. Opracowanie projektu urządzenia 
4. Opracowanie algorytmu sterowania i 

dobór systemu sterowania 
5. Opracowanie dokumentacji technicznej 

dr inż. Paweł Żak 

  

Temat 

zarezerwowany  



34/I8/ARi/20/Z Robotyzacja 

stanowiska do 

nakładania kleju 

Celem pracy jest projekt 

zrobotyzowanego stanowiska 

do nakładania kleju na dywan 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 
2. Dobór robota lub projekt manipulatora 

do postawionego zadania 
3. Projekt innych elementów 

wykonawczych niezbędnych do 
realizacji procesu 

4. Dobór metody komunikacji systemów 
oraz opracowanie schematu połączeń 

5. Opracowanie algorytmu sterowania z 
wykorzystaniem np. systemu robota 

dr inż. Paweł Żak 

  

Temat 

zarezerwowany  

 


