
Tematy prac dyplomowych magisterskich, realizacja semestr: letni 2020 – kierunek AiR 

Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 

1/I13/ARm/20/L Modelowanie 

matematyczne i 

identyfikacja silnika 

krokowego 

Budowa modelu symulacyjnego 

umożliwiającego badanie i 

przewidywanie własności 

dynamicznych rzeczywistego 

dwufazowego silnika 

krokowego. 

1. Przegląd literatury. 

2. Budowa modelu matematycznego i symulacyjnego 

dwufazowego silnika krokowego. 

3. Estymacja parametrów modelu na podstawie danych 

pomiarowych. 

4. Przeprowadzenie przykładowych badań 

symulacyjnych dynamiki silnika i walidacja modelu. 

5. Propozycje udoskonalenia modelu i ich walidacja. 

dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. PŁ 

Temat zarezerwowany przez 
Studenta o nr indeksu 228161 

2/I13/ARm/20/L Numeryczne i 

eksperymentalne 

badania dynamiki 

sprężystego wahadła z 

magnesem 

neodymowym, 

łożyskowanego 

aerostatycznie. 

Analiza dynamiczna wahadła 

sprężystego z magnesem 

neodymowym, którego ruch 

wymuszany jest zmiennym 

polem elektromagnetycznym. 

Wykonanie badań z 

wykorzystaniem metod 

eksperymentalnych oraz 

symulacyjnych przy użyciu 

środowiska Mathematica. 

Ocena regularności ruchu 

wahadła poprzez wykonanie 

wykresów bifurkacyjnych oraz 

portretów fazowych dla 

rożnych wartości parametru 

kontrolnego. 

Przegląd dostępnej literatury. Modernizacja 

istniejącego już stanowiska poprzez dobranie 

odpowiedniej sprężyny pełniącej rolę wahadła, 

zabezpieczenie sprężyny przez wyboczeniem, 

zainstalowanie do układu miernika momentu. 

Wykonanie na stanowisku badań eksperymentalnych 

tj. badanie ruchu swobodnego, momentu 

magnetycznego oraz kolejno numerycznych (w 

środowisku Mathematica) obrazujących zachowanie 

dynamiczne układu. Obserwacja zachodzących w 

układzie zjawisk fizycznych poprzez wykonanie 

wykresów bifurkacyjnych i portretów fazowych dla 

różnych wartości parametru kontrolnego. Porównanie 

wyników otrzymanych obiema metodami, 

wyciągnięcie wniosków z dokonanych badań i 

obserwacji. 

dr inż. Dariusz Grzelczyk 

Temat zarezerwowany przez Studenta 
o nr indeksu 228169 



3/I13/ARm/20/L Programowanie 

trajektorii położeń 

dyskretnych końcówki 

ramienia 

robotycznego 

napędzanego 

silnikami krokowymi 

Wykorzystanie wiedzy z 

zakresu budowy i 

projektowania ramion 

robotycznych. Rozwinięcie 

umiejętności 

programistycznych 

zorientowanych na wymuszenie 

położenia końcówki ramienia w 

przestrzeni. 

Wykonanie krótkiego przeglądu literatury urządzeń z 

podejmowanego zakresu. Zbadanie odpowiedzi 

dynamicznej badanego układu, wyznaczenie zakresu i 

siatki dostępnych położeń końcówki ramienia w 

dyskretnej przestrzeni trójwymiarowej, realizacja 

przemieszczenia końcówki po zadanej trajektorii (od 

punktu do punktu) w przestrzeni trójwymiarowej. 

Wykorzystanie inklinometru w analizie odpowiedzi 

dynamicznej ramienia. Ocena ograniczeń, 

potencjalnych zastosowań praktycznych i zapisanie 

wniosków 

dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. PŁ 

Temat zarezerwowany przez Studenta 
o nr indeksu 228171 

4/I13/ARm/20/L Modelowanie 

numeryczne i kontrola 

drgań chyboczących 

w układach 

dynamicznych z 

połączeniami 

tocznymi 

Rozszerzenie wiedzy z zakresu 

matematycznego opisu drgań 

mechanicznych, symulacji i 

metod kontroli zachowań 

niepożądanych w układach 

dynamicznych. 

Wykonanie przeglądu literatury dotyczącej drgań 

chyboczących i towarzyszących temu innych zjawisk 

niekorzystnych, np.  tzw. zjawiska shimmy. Przyjęcie 

opisu matematycznego dla wybranego układu 

mechanicznego i wykonanie symulacji numerycznej. 

Zastosowanie wybranej metody redukcji (kontroli) 

wpływu opisywanego zjawiska na działanie 

rozpatrywanego układu mechanicznego. Zapisanie 

wniosków z wykonanej pracy 

dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. PŁ 

Temat zarezerwowany przez 
Studenta o nr indeksu 228175 

5/I13/ARm/20/L Automat do montażu 

szuflad 

Celem pracy jest opracowanie 

projektu urządzenia, za pomocą 

którego możliwe będzie 

automatyczne montowanie 

szuflad. 

Analiza możliwości realizacji tematu projektu. 

Opracowanie metody dostarczania, pozycjonowania i 

orientowania elementów szuflady. 

Opracowanie głowicy do nawiercania i wkręcania 

śrub. 

Opracowanie układu i algorytmu sterowania. 

Opracowanie konstrukcji całego urządzenia wraz z 

analizami wytrzymałościowymi oraz dokumentacji 

technicznej. 

dr inż. Paweł Żak 

Temat zarezerwowany przez Studenta 
o nr indeksu 228166 



6/I13/ARm/20/L Projekt stanowiska 

pomiarowego do 

badań odporności 

siedzeń 

samochodowych na 

wibracje. 

Zaprojektowanie stanowiska 

badawczego do testowania 

siedzeń samochodowych pod 

względem ich odporności na 

wibracje, którym podlegają 

podczas warunków drogowych  

Definicja wymagań stawianych stanowisku – zakres 

przemieszczeń, rozmiar stanowiska, zakres ruchu; 

Analiza rozwiązań konstrukcyjnych 

Modelowanie kinematyki i dynamiki stanowiska 

Zaprojektowanie konstrukcji stanowiska 

Koncepcja układu sterowania stanowiska 

Przeprowadzenie badań symulacyjnych 

Analiza i dyskusja wyników  

Wnioski końcowe 

dr inż. Dariusz Grzelczyk 

Temat zarezerwowany przez Studenta 
o nr indeksu228174 

7/I13/ARm/20/L Badanie dokładności 

pozycjonowania 

ramienia NaviFast 6D 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

prowadzenia badań naukowych. 

Celem praktycznym jest 

weryfikacja dokładności 

pomiaru położenia absolutnego 

za pomocą ramienia 

pomiarowego NaviFast 6D 

Uruchomienie stanowiska pomiarowego lub 

zaproponowanie modyfikacji konstrukcji stanowiska. 

Opracowanie planu badań.  

Wykonanie badań w zakresie możliwym do 

zrealizowania. 

Opracowanie programu do analiza wyników 

pomiarów, określenie parametrów opisujących błędy 

pomiaru. 

Przygotowanie publikacji. 

prof. L. Podsędkowski, 

8/I13/ARm/20/L Badania robota 

wężopodobnego 

bazującego na 

mięśniach McKibbena 

w środowisku 

symulującym jelita 

człowieka 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

prowadzenia badań naukowych. 

Celem praktycznym jest 

realizacja kolejnego etapu prac 

nad robotem wężopodobnym. 

Określenie wymaganych parametrów środowiska 

symulującego jelita człowieka (geometrycznych, 

tribologicznych, sprężystości i tłumienia).  

Badania parametrów istniejącego stanowiska 

laboratoryjnego do testowania robota. 

Modyfikacja lub budowa nowego stanowiska 

laboratoryjnego do testowania robota. 

Badania parametrów zmodyfikowanego stanowiska. 

Badania parametrów funkcjonalnych i charakterystyk 

robota, w szczególności w zakresie pokonywania 

zakrętów. 

prof. L. Podsędkowski/dr inż. 

Katarzyna Koter 

9/I13/ARm/20/L Sterownik 

manipulatora 

planarnego 

Celem pracy jest zaprojektowanie, 

wykonanie i oprogramowanie 

sterownika dydaktycznego 

manipulatora planarnego. 

W pierwszym etapie pracy student dobiera platformę, na 

której oparty będzie sterownik, oraz jego elementy. W 

drugim etapie student wykonuje sterownik i integruje go z 

istniejącym manipulatorem. W trzecim etapie student 

tworzy oprogramowanie sterownika. Na koniec, student 

przeprowadza testy układu. 

dr inż. Marek Balcerzak 

Temat zarezerwowany przez Studenta 
o nr indeksu228165 


