
Tematy prac dyplomowych magisterskich, realizacja semestr: letni 2019 – kierunek AiR 

Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 

1/I8/ARm/19/L Sterowanie dynamiką 

ruchu ciała stałego 

lewitującego w polu 

magnetycznym 

Przyswojenie wiedzy z zakresu 

lewitacji magnetycznej i budowy 

układów elektronicznych opartych 

na cewkach elektromagnetycznych 

ciągłego działania, 

wytwarzających zmienne pole 

magnetyczne zdolne do 

kontrolowanego podtrzymywania 

lewitacji ciała stałego w 

przestrzeni. 

Zadaniem studenta będzie: a) opisanie zjawiska lewitacji magnetycznej i 

budowy układów elektronicznych opartych na elektromagnesach; b) 

wykonanie krótkiego przeglądu literatury naukowej, dotyczącej sterowania i 

analizy dynamicznej badanego zjawiska fizycznego; c) w ramach 

modernizacji istniejącego układu, dobranie nowego elektromagnesu i 

przetestowanie jego skuteczności na kilku lewitujących ciałach sztywnych o 

różnych kształtach; d) wzbudzenie konstrukcji lewitronu za pomocą 

istniejącego wzbudnika drgań mechanicznych celem dokonania podstawowej 

rejestracji i analizy jego zachowań dynamicznych; e) sporządzenie wniosków 

z wykonanej pracy. 

 

dr hab. inż. Paweł 

Olejnik, prof. PŁ 

Temat 
zarezerwowany 
przez Studenta o nr 
indeksu 2221821 

 

2/I8/ARm/19/L Konstrukcja prototypu 

oraz testy urządzenia do 

rehabilitacji szczęki 

ludzkiej. 

Celem pracy jest stworzenie 

urządzenia umożliwiającego 

rehabilitację narządu żuchwy 

poprzez wymuszanie ruchów 

poprzecznych oraz rozwierających 

szczęki. 

Analiza sposobu realizacji projektu  

z uwzględnieniem konsultacji ze specjalistą w dziedzinie stomatologii. 

Opracowanie konstrukcji umożliwiającej realizowanie poprzecznych 

oraz rozwierających ruchów szczęki  

z wykorzystaniem opracowanych wcześniej metod. 

Opracowanie metody manualnego oraz automatycznego sterowania 

urządzeniem. 

Wykonanie prototypu urządzenia. 

Testy urządzenia. 

dr inż. Katarzyna 

Koter 

Konsultant: prof. dr 

hab. inż. Leszek 

Podsędkowski 

Temat 
zarezerwowany 
przez Studenta o nr 
indeksu 2221081 



3/I8/ARm/19/L Badania eksperymentalne 

i modelowanie 

pojedynczego wahadła 

fizycznego 

łożyskowanego 

aerostatycznie z 

oddziaływaniami 

magnetycznymi 

Celem pracy jest uzyskanie 

dokumentacji ruchu wahadła dla 

wybranych konfiguracji i 

parametrów oraz 

zweryfikowanego 

eksperymentalnie modelu 

matematycznego wahadła 

fizycznego łożyskowanego 

aerostatycznie, którego koniec z 

magnesem neodymowym 

oddziałuje z nieruchomymi 

cewkami. Model ma być uzyskany 

z pomocą doświadczalnej 

charakterystyki sił oddziaływań 

magnetycznych. 

1) Wykonanie układu pomiarowego ze sterowanym programowo silnikiem

poruszającym moduł przesuwu liniowego. Program zadaje określony

przesuw i rejestruje charakterystykę siły (momentu) oddziaływania

magnetycznego magnesu umieszczonego na końcu wahadła oraz

zamocowanej nieruchomo cewki w funkcji kąta położenia wahadła, dla

różnych prądów zasilania i odległości cewki od magnesu.

2) Opracowanie programu rejestrującego zadawany generatorem sygnał na

cewkę i położenie kątowe wahadła.

3) Budowa modelu matematycznego ruchu wahadła dla podstawowego

układu magnesu oddziałującego z jedną cewką i weryfikacja

eksperymentalna dla wybranych parametrów sygnału zadającego prąd cewki

(wartość prądu, częstotliwość i wypełnienie sygnału).

4) Rozszerzenie programu z p.2 i wykonanie układu programowo zadającego

sygnał na 8 cewek umieszczonych wokół wahadła w dowolnej konfiguracji

każdej z nich (przyciąganie, odpychanie lub wyłączone).

5) Próba uzupełnienia modelu matematycznego o oddziaływanie

dodatkowych cewek i weryfikacja eksperymentalna.

6) Redakcja pracy zawierająca oprócz zasadniczej treści wydzielone

szczegółowe instrukcje obsługi wykonanych układów i programów

sterująco-pomiarowych, umożliwiające kontynuację badań na stanowisku.

dr inż. G. Wasilewski 

Konsultanci: 

Dr hab. inż. G. Kudra, 

prof. PŁ; 

Mgr inż. A. Wijata 

4/I8/ARm/19/L Badania doświadczalne i 

symulacyjne wahadła 

parametrycznego z 

silnikiem prądu stałego i 

oddziaływaniami 

magnetycznymi 

Celem pracy jest uzyskanie 

dokumentacji ruchu wahadła dla 

wybranych konfiguracji i 

parametrów oraz 

zweryfikowanego 

eksperymentalnie modelu 

matematycznego fizycznego 

wahadła parametrycznego, którego 

koniec z magnesem neodymowym 

oddziałuje z nieruchomymi 

cewkami. Model ma być uzyskany 

z pomocą doświadczalnej 

charakterystyki sił oddziaływań 

magnetycznych. 

1) Modernizacja układu pomiarowego z optycznym pomiarem położenia

kątowego wahadła.

2) Wyposażenie wahadła w elementy umożliwiające pomiar charakterystyki

sił odpychania cewki i magnesu za pomocą belki tensometrycznej, z opcją

blokowania położenia osi wahadła w wybranych pozycjach.

3) Modernizacja układu cewek z uchwytami z termoodpornego tworzywa

(np. rezoteksu) z możliwością instalacji wewnątrz cewek i między nimi

dodatkowych magnesów.

4) Opracowanie programu uzyskiwania charakterystyk oraz rejestrującego

ruch osi wahadła i jego położenie kątowe.

5) Budowa modelu matematycznego ruchu wahadła dla podstawowego

układu magnesu oddziałującego z dwiema cewkami i weryfikacja

eksperymentalna dla wybranych parametrów Us oraz Ic, gdzie Us - napięcie

silnika obracającego tarczę z korbowodem przesuwającym oś wahadła, Ic –

prąd cewek.

6) Rejestracja ruchu wahadła dla wybranych przypadków z dodatkowymi

magnesami.

7) Redakcja pracy zawierająca oprócz zasadniczej treści szczegółową

instrukcję obsługi programów sterująco-pomiarowych umożliwiającą

kontynuację badań na stanowisku.

dr inż. G. Wasilewski 

Konsultant: 

Dr hab. inż. G. Kudra, 

prof. PŁ 



5/I8/ARm/19/L Badania doświadczalne i 

modelowanie układu 

podwójnego wahadła 

fizycznego z 

oddziaływaniem 

magnetycznym 

Celem pracy jest uzyskanie 

dokumentacji ruchu wahadła dla 

wybranych parametrów oraz 

zweryfikowanego 

eksperymentalnie modelu 

matematycznego podwójnego 

wahadła fizycznego, którego 

koniec z magnesem neodymowym 

oddziałuje z drugim tego typu 

nieruchomym magnesem. Model 

ma być uzyskany z pomocą 

doświadczalnej charakterystyki sił 

oddziaływań magnetycznych. 

1) Instalacja dodatkowych przetworników kątowych umożliwiających

dokładniejszy pomiar w małym zakresie kątowym dla uzyskania

charakterystyk statycznych sił magnetycznych.

2) Wykonanie układu pomiarowego ze sterowanym programowo silnikiem

poruszającym moduł przesuwu liniowego. Program zadaje określony

przesuw i rejestruje charakterystykę siły (momentu) oddziaływania

magnetycznego magnesu umieszczonego na końcu dolnego ogniwa wahadła

oraz nieruchomego magnesu, w funkcji kąta położenia wahadła, dla różnych

względnych położeń obu ogniw wahadła.

3) Budowa modelu matematycznego ruchu wahadła z oddziaływaniem obu

magnesów i weryfikacja eksperymentalna dla wybranych częstotliwości

sygnału zadającego ruch pierwszego ogniwa wahadła.

4) Wykorzystanie istniejących urządzeń pomiarowych, np. karty USB-6341

(z użyciem wejść licznikowych dla enkoderów) lub zestawu NI cRIO i

opracowanie programu rejestracji ruchu w długich odcinkach czasu rzędu

kilkudziesięciu – kilkuset minut dla otrzymania wykresów bifurkacyjnych.

5) Redakcja pracy zawierająca oprócz zasadniczej treści szczegółową

instrukcję obsługi programów sterująco-pomiarowych umożliwiającą

kontynuację badań na stanowisku.

dr inż. G. Wasilewski 

Konsultant: 

Dr hab. inż. G. Kudra, 

prof. PŁ 

6/I8/ARm/19/L Automat pocztowy Celem pracy jest opracowanie 

projektu automatu pocztowego, 

którego zadaniem będzie 

przyjmowanie i przygotowanie 

listów i paczek do wysyłki. 

Dodatkowo musi on być 

dostosowany do procedur 

stosowanych przez Pocztę 

Polską. 

Analiza możliwości realizacji tematu projektu. 

Zapoznanie się z procedurami stosowanymi w Poczcie Polskiej. 

Opracowanie metody określania wagi i gabarytów przesyłki. 

Opracowanie metody adresowania przesyłki. 

Opracowanie konstrukcji całego urządzenia i dokumentacji 

technicznej. 

 dr inż. Paweł Żak 

Temat 
zarezerwowany 
przez Studenta o nr 
indeksu 2221824



7/I8/ARm/19/L Badania doświadczalne i 

modelowanie układu 

magnesu w prowadnicy 

poruszanego zespołem 

cewek 

Celem pracy jest projekt i budowa 

prototypu układu z przesuwną 

masą – magnesem sterowanym 

zespołem cewek oraz uzyskanie 

matematycznego modelu układu 

zweryfikowanego 

eksperymentalnie, a także projekt 

adaptacji układu do istniejącego 

podwójnego wahadła fizycznego. 

1) Projekt, wykonanie i przetestowanie prototypu układu jako podstawy do

adaptacji  w konstrukcji istniejącego potrójnego/podwójnego wahadła

fizycznego. Opis układu:

- przesuwna masa w postaci odpowiednio dobranego ruchomego magnesu

porusza się wewnątrz prowadnicy zaopatrzonej na końcach w nieruchome

magnesy;

- prowadnica umieszczona jest  w osi zespołu cewek, które mają zadawać

różne postacie ruchu magnesu wg opracowanego programu;

- przewidziana jest możliwość sterowanej blokady położenia magnesu.

2) Budowa modelu matematycznego zbudowanego układu i próba jego

eksperymentalnej weryfikacji wg zaproponowanego układu pomiaru

położenia ruchomego magnesu.

3) Projekt adaptacji układu do istniejącego stanowiska

potrójnego/podwójnego wahadła fizycznego.

4) Redakcja pracy zawierająca również dokładną dokumentację techniczną

zbudowanego prototypu i jego obsługi wraz z opisem programu sterującego.

dr inż. G. Wasilewski 

Konsultant: 

Dr hab. inż. G. Kudra, 

prof. PŁ 

8/I8/ARm/19/L Modyfikacja stanowiska 

badawczego i badania 

charakterystyk kątowej 

przekładni na prądy 

wirowe. 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

prowadzenia badań naukowych. 

Celem praktycznym jest 

weryfikacja, jakie momenty 

napędowe można przenieść przy 

stosowaniu innowacyjnej 

przekładni za pomocą prądów 

wirowych. 

Rozbudowa stanowiska badawczego o większy silnik, elektromagnesy w 

wirniku i elektryczne złącze obrotowe  

Dobranie elektromagnesów i układu ich zasilania. 

Przeprowadzenie badań dla różnych typów tarczek zmiennych wzajemnych 

położeń elementów 

Opracowanie wyników. 

prof. dr hab. inż. 

Leszek Podsędkowski 

Temat 
zarezerwowany 
przez Studenta o nr 
indeksu 2221817

9/I8/ARm/19/L Opracowanie oraz 

badania symulacyjne i na 

rzeczywistym stanowisku 

algorytmu sterowania i 

modelu napędu za 

pomocą prądów 

wirowych. 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

prowadzenia badań naukowych. 

Celem praktycznym jest 

opracowanie i weryfikacja układu 

sterowania napędem przenieść 

przy stosowaniu innowacyjnej 

przekładni za pomocą prądów 

wirowych 

Dobór i montaż układu zasilania i sterowania pracą elektromagnesów.  

Opracowanie równań dynamiki dotyczących napędu. 

Zamodelowanie napędu i jego układu sterowania w środowisku Matlab-

Simulink lub LabVIEW.  

Badania symulacyjne i na rzeczywistym stanowisku układu sterowania 

napędem. 

Opracowanie wyników. 

prof. dr hab. inż. 

Leszek Podsędkowski 

Temat 
zarezerwowany przez 
Studenta o nr indeksu 
2221822



10/I8/ARm/19/L Projekt urządzenia do 

kalibracji ramion 

pomiarowych 

NaviFast6D 

Celem pracy jest stworzenie 

urządzenia umożliwiającego 

jednoczesną kalibrację 5 ramion 

pomiarowych NaviFast6D 

Dobranie elementów i zespołów do skonstruowania stanowiska. 
Wykonanie projektu konstrukcyjnego stanowiska badawczego wraz z 

dokumentacją płaską. 

Montaż stanowiska. Testy i opracowanie wyników pomiarów. 

dr inż. A. Kobierska 

Konsultant: prof. dr 

hab. inż. Leszek 

Podsędkowski Temat 
zarezerwowany przez 
Studenta o nr indeksu 
2221816

11/I8/ARm/19/L Projekt automatycznego 

urządzenia do wiązania 

oraz nawijania sznurka na 

zawieszce szklarniowej 

Zaprojektowanie automatycznego 

stanowiska produkcyjnego. 

Wykorzystanie wiedzy z zakresu 

zautomatyzowanych systemów 

wytwórczych, pneumatyki, 

podajników i techniki sterowania. 

Projekt będzie obejmował: projekt wrzeciona z uchwytem zawieszki, 

dobór napędu wrzeciona do nawijania sznurka na zawieszce, 

zaprojektowanie modułu do wiązania sznurka na zawieszce, projekt 

uchwytu obróbczego, przeprowadzenie niezbędnych obliczeń i analiz 

geometrycznych, opracowanie dokumentacji technicznej. 

dr inż. Grzegorz 

Bechciński 

Temat zarezerwowany 
przez Studenta o nr 
indeksu 2221819

12/I8/ARm/19/L Metodologia 

projektowania 

podzespołów robotów 

przemysłowych 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

konstrukcyjnych. Celem 

praktycznym jest opracowanie 

szczegółowej metodologii 

projektowania podzespołów 

robotów przemysłowych oraz 

instrukcji dotyczących 

projektowania. 

Analiza literatury dotyczącej tematu 

Metodyka weryfikacji przestrzeni roboczej i stopni swobody 

Analiza kinematyki i dynamiki manipulatora  

Dobór napędu  

Dobór łożyskowania 

Dobór układu sterowania 

Napisanie instrukcji 

prof. dr hab. inż. 

Leszek Podsędkowski 

13/I8/ARm/19/L Robot do sprzątania 

zabawek 

Celem pracy jest zaprojektowanie 

robota mobilnego do zastosowań 

domowych (stosunkowo 

niewielkiego), którego zadaniem 

będzie sprzątanie zabawek 

dziecięcych i składowanie ich 

w wyznaczonym miejscu.   

1.Analiza możliwości realizacji tematu projektu.

2.Zdefiniowanie cech charakterystycznych typowych zabawek dziecięcych i

dobór chwytaków.

3.Opracowanie procedury odróżniania zabawek od innych przedmiotów

użytku domowego.

4.Zdefiniowanie algorytmu pracy robota.

5.Opracowanie konstrukcji całego urządzenia i dokumentacji technicznej

dr inż. Paweł Żak 

Temat 
zarezerwowany 
przez Studenta o nr 
indeksu 2196911




