
Tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2020 – kierunek AiR 

35/I8/ARi/20/Z Projekt drukarki 3D 
wraz z układem 
sterowania 
wykorzystującym 
mikrokontroler. 

Celem jest opracowanie 
konstrukcji drukarki 3D oraz 
projekt sterowania 
wykorzystujący wybrany 
mikrokontroler, np. Atmel, ST, 
itp. 

1. Wykonanie przeglądu możliwych 
rozwiązań napędów, prowadnic, 
przekładni. 

2. Opracowanie konstrukcji drukarki 3D. 
3. Wykonanie uproszczonej wersji 

sterowania silnikami krokowymi dla 
wybranego mikrokontrolera.  

  

dr inż. Paweł Lajmert 

 

Temat zarezerwowany 

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

pakowania 

materiałów sypkich. 

 

Nabycie umiejętności 
projektowania 
zautomatyzowanych urządzeń 
przemysłowych na przykładzie 
automatu do pakowania 
materiałów sypkich 
pobieranych ze zbiorników o 
dużej pojemności. 

Praca obejmuje przegląd literatury. 
Opracowanie kilku koncepcji urządzenia do 
pakowania materiałów sypkich. Opracowanie 
konstrukcji gotowego urządzenia, Opracowanie 
dokumentacji płaskiej dla zaprojektowanego 
urządzenia. 

 

dr inż. Łukasz Frącczak 

37/I8/ARi/20/Z Zautomatyzowane 
stanowisko do 
nakładania ochronnej 
warstwy wierzchniej 

 

Celem pracy jest nabycie i 
praktyczne wykorzystanie 
umiejętności projektowania 
urządzeń automatycznych. 

Projekt Zautomatyzowanego 
stanowiska do nakładania 
ochronnej warstwy wierzchniej. 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 
projektu. 

2. Projekt urządzenia. 
3. Dobór elementów wykonawczych.  
4. Opracowanie układu sterowania.  
5. Wykonanie dokumentacji 

technicznej wybranych elementów. 
 

dr inż. Katarzyna Koter 

  

Temat zarezerwowany 

 



Dodatkowe tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2020 – kierunek AiR 

Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 
35/I8/ARi/20/Z Projekt drukarki 3D 

wraz z układem 
sterowania 
wykorzystującym 
mikrokontroler. 

Celem jest opracowanie 
konstrukcji drukarki 3D oraz 
projekt sterowania 
wykorzystujący wybrany 
mikrokontroler, np. Atmel, ST, 
itp. 

1. Wykonanie przeglądu możliwych 
rozwiązań napędów, prowadnic, 
przekładni. 

2. Opracowanie konstrukcji drukarki 3D. 
3. Wykonanie uproszczonej wersji 

sterowania silnikami krokowymi dla 
wybranego mikrokontrolera.  

  

dr inż. Paweł Lajmert 

 

 

36/I8/ARi/20/Z Projekt automatu do 
pakowania 
materiałów sypkich. 

 

Nabycie umiejętności 
projektowania 
zautomatyzowanych urządzeń 
przemysłowych na przykładzie 
automatu do pakowania 
materiałów sypkich 
pobieranych ze zbiorników o 
dużej pojemności. 

Praca obejmuje przegląd literatury. 
Opracowanie kilku koncepcji urządzenia do 
pakowania materiałów sypkich. Opracowanie 
konstrukcji gotowego urządzenia, Opracowanie 
dokumentacji płaskiej dla zaprojektowanego 
urządzenia. 

 

dr inż. Łukasz Frącczak 

37/I8/ARi/20/Z Zautomatyzowane 
stanowisko do 
nakładania ochronnej 
warstwy wierzchniej 

 

Celem pracy jest nabycie i 
praktyczne wykorzystanie 
umiejętności projektowania 
urządzeń automatycznych. 

Projekt Zautomatyzowanego 
stanowiska do nakładania 
ochronnej warstwy wierzchniej. 

1. Analiza możliwości realizacji tematu 
projektu. 

2. Projekt urządzenia. 
3. Dobór elementów wykonawczych.  
4. Opracowanie układu sterowania.  
5. Wykonanie dokumentacji technicznej 

wybranych elementów. 
 

dr inż. Katarzyna Koter 

  

 



38/I8/ARi/20/Z 

 

Projekt robota 
mobilnego 

Celem pracy jest rozwój 
kompetencji inżynierskich i 
nabycie doświadczenia przy 
samodzielnym 
projektowaniu i realizacji 
projektu robota mobilnego 
o parametrach: Ładunek o 
masie mq=100 kg , 
powierzchnia ładunkowa 
600x800 mm, prędkość 
jazdy 1,5 m/s, wymagany 
czas pracy 8h. 

 

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 pracy układu 
sterowania robotem.  

5. Projekt układu sterowania. 
6. Dobór czujników i elementów 

wykonawczych. 
7. Rysunek Zestawieniowy . Opracowanie 

końcowe. 

dr inż. Sławomir Halusiak 
 
 

39/I8/ARi/20/Z 

 

Sterowanie swing-up i 
stabilizacja 
podwójnego wahadła 
odwróconego 

 Celem pracy jest 
zaprojektowanie algorytmu 
sterowania podwójnym 
wahadłem odwróconym oraz 
sprawdzenie jego działania w 
symulacji numerycznej 

W pierwszym etapie pracy Student analizuje 
dostępną literaturę dotyczącą sterowania 
podwójnym wahadłem odwróconym. W 
drugim etapie Student tworzy model 
matematyczny układu w postaci układu 
równań różniczkowych zwyczajnych. W trzecim 
etapie Student projektuje algorytm sterowania 
pozwalający na:  
a) Przeprowadzenie układu z dolnego 
położenia równowagi do górnego (tzw. swing-
up),  

b) Stabilizację układu w pobliżu górnego 
położenia równowagi.  
 

dr inż. Marek Balcerzak  
 



W czwartym etapie Student projektuje układ 
elektroniczny, który pozwala na realizację 
zaprojektowanego algorytmu sterowania. W 
piątym etapie Student sprawdza skuteczność 
zaprojektowanego algorytmu za pomocą 
symulacji numerycznej. 

40/I8/ARi/20/Z 

 

Projekt 
zautomatyzowanego 
stanowiska do 
wiercenia otworów w 
płytach meblowych. 

Nabycie praktycznych 
umiejętności projektowania 
urządzeń 

Przeprowadzić analizę wariantów 
konstrukcyjnych, dobrać elementy i 
podzespoły do skonstruowania urządzenia, 
wykonać obliczenia wytrzymałościowe, 
wykonać projekt konstrukcyjny stanowiska 
wiertarskiego, wykonać dokumentację płaską.
  

dr inż. Błażej Witkowski 
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