
L.P. Proponowany temat Temat zaproponowany przez:

1
Komputerowo wspomagana detekcja i analiza wybranych danych 

sensorycznych.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

2
Projekt i implementacja systemu elektrycznych wyłączników sterowanych 

przez WiFi.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

3 Projekt i implementacja miernika mikroklimatu w domu. dr hab. inż. Wojciech Korneta

4 Projekt i wykonanie narzędzia do wykrywania metali. dr hab. inż. Wojciech Korneta

5 Projekt i wykonanie miernika parametrów źródeł światła. dr hab. inż. Wojciech Korneta

6 Projekt zastosowania robota typu cobot w automatyzacji wybranego procesu. dr hab. Marek Gawrysiak

7 Projekt stanowiska dydaktycznego z robotem typu cobot. dr hab. Marek Gawrysiak

8 Stanowisko do badania charakterystyk czujników natężenia oświetlenia dr inż. Andrzej Korneta

9
Stanowisko laboratoryjne do badania charakterystyk indukcyjnych czujników 

zbliżeniowych
dr inż. Andrzej Korneta

10
Wykorzystanie systemu Arduino do pomiaru parametrów elementów 

biernych
dr inż. Andrzej Korneta

11
Stanowisko laboratoryjne do badania charakterystyk ruchowych silników DC 

małej mocy
dr inż. Andrzej Korneta

12
Zautomatyzowany układ badania charakterystyk częstotliwościowych 

układów elektronicznych z generatorem DDS
dr inż. Andrzej Korneta

13 Robot mobilny sterowany smartfonem dr inż. Grzegorz Rubin

14 Koncepcja systemu inteligentnego budynku sterowany smartfonem dr inż. Grzegorz Rubin

15 Koncepcja zamka do drzwi z inteligentną identyfikacją wchodzącego. dr inż. Grzegorz Rubin

16
System biometryczny do identyfikacji człowieka z wykorzystaniem platformy 

Arduino
dr inż. Grzegorz Rubin

17 Robot mobilny sterowany głosem dr inż. Grzegorz Rubin

18
Projekt układu sterowania procesem cięcia (grawerowania) za pomocą 

plotera laserowego
dr inż. Leszek Gołdyn

19
Projekt układu regulacji temperatury wody grzewczej z wykorzystaniem pieca 

zasilanego dozownikiem paliwa stałego
dr inż. Leszek Gołdyn

20
Projekt układu automatyzacji procesu dozowania paliwa stałego w piecu 

grzewczym
dr inż. Leszek Gołdyn

21
Projekt układu pomiarowego ciśnienia powietrza w oponach samochodu 

podczas ruchu
dr inż. Leszek Gołdyn

22
Projekt układu sterowania procesem wentylacji przestrzeni parkingu 

podziemnego
dr inż. Leszek Gołdyn

23 Projekt układu automatycznej regulacji parametrów powietrza w archiwum dr inż. Leszek Gołdyn

24
Projekt układu pomiarowego ilości pasażerów w autobusie komunikacji 

miejskiej
dr inż. Leszek Gołdyn

25 Modelowanie brył nieforemnych dla potrzeb druku 3D dr inż. Leszek Gołdyn

26
Projekt układu automatycznego sterowania wentylacją wywiewną w dużej 

hali laboratoryjnej
dr inż. Leszek Gołdyn

Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka



27
Projekt układu automatycznej regulacji parametrów wody w basenia 

termalnym
dr inż. Leszek Gołdyn

28
Projekt układu sterowania procesem dozowania cieczy z elektronicznym 

pomiarem parametrów przepływu
dr inż. Leszek Gołdyn

29
Projekt i wykonanie zasilacza napięcia symetrycznego +-12V, 0,5A dla płytki 

wielostykowej.
dr inż. Janusz Tykocki

30
Projekt i wykonanie generatora PWM z regulacją częstotliwości sygnału 

wyjścioweo.
dr inż. Janusz Tykocki

31
Model zdalnie zarządzanego systemu sterowania ustawieniami parametrów 

klimatycznych i technicznych w budynku.
dr inż. Janusz Tykocki

32 Czujniki dymu – stanowisko dydaktyczne z oprogramowaniem. dr inż. Janusz Tykocki

33 Studium techniczno-ekonomiczne małej elektrowni wodnej. dr inż. Janusz Tykocki

34
Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania sprawności przekładni 

mechanicznych
dr inż. Rafał Melnik 

35 Projekt inteligentnego progu zwalniającego dr inż. Rafał Melnik 

36 Projekt egzoszkieletu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej dr inż. Rafał Melnik 

37 Elektroniczny mechanizm różnicowy dr inż. Rafał Melnik 

38 Projekt robota równoległego typu platforma Stewart'a-Goth'a dr inż. Roman Trochimczuk

39 Projekt robota równoległego typu Delta dr inż. Roman Trochimczuk

40
Wykorzystanie SolidWorks Motion do analizy kinematyki i dynamiki 

wybranego mechanizmu wieloczłonowego
dr inż. Roman Trochimczuk

41 Projekt automatycznego systemu dozowania materiałów sypkich dr inż. Roman Trochimczuk

42 Projekt automatycznego systemu dozowania płynów dr inż. Roman Trochimczuk

43
Modelowanie autonomicznej orientacji robota w przestrzenia 3D z 

przeszkodami
dr inż. Ryszard Szczebiot

44 Budowa urządzenia do dystrubucji obiektów o małych gabarytach dr inż. Tomasz Kuźmierowski

45 Projekt i wykonanie skanera laserowego o układzie kartezjańsmi dr inż. Tomasz Kuźmierowski

46 Projekt i budowa stanowiska do wykonywania zdjęć 360 małych obiektów dr inż. Tomasz Kuźmierowski

47 Projekt i budowa manipulatora o zmiennym środku cięzkości. dr inż. Tomasz Kuźmierowski

48
Budowa zdalnie sterowanego robota mobilnego z wykorzystaniem sprzężenie 

zwrotnego do sterownia prędkością jazdy.
dr inż. Tomasz Kuźmierowski

49 Projekt i wykonanie urządzenia do oceny ruchliwości stawu łokciowego. dr inż. Tomasz Kuźmierowski

50 Projekt frezarki CNC do płytek drukowanych o jednostronnej metalizacji. dr Waldemar Kołodziejczyk

51 Projekt drukarki 3D. dr Waldemar Kołodziejczyk

52 System kontroli dostępu oparty na technologii identyfikatorów radiowych. dr Waldemar Kołodziejczyk

53 Projekt maszyny do grawerowania drewna. dr Waldemar Kołodziejczyk

54 Układ z kamerą do śledzenia obiektu. dr Waldemar Kołodziejczyk

55 Projekt kiści sferycznej do robota przemysłowego. dr Waldemar Kołodziejczyk

56 Projekt  systemu do automatycznego nadzoru uprawy roślin doniczkowych. dr Waldemar Kołodziejczyk

57 Projekt robota grającego na instrumentach klawiszowych. dr Waldemar Kołodziejczyk

58 Automatyzacja tunelu chłodniczego. dr Waldemar Kołodziejczyk

59
Opracowanie oprogramowania na sterowniku PLC SIMATIC S7 1200 i 

dokumentacji technicznej automatu do przygotowywania napojów. 
mgr inż. Andrzej Rodak

60
Opracowanie oprogramowania na sterowniku PLC SIMATIC S7 1200 i 

dokumentacji technicznej automatu do ważenia piwa. 
mgr inż. Andrzej Rodak

61
Automatyczne sterowanie pracą dozownika cieczy z elektronicznym 

pomiarem przepływu i zużycia cieczy. 
mgr inż. Andrzej Rodak



62 Automatyzacja procesu wytwarzania paszy dla trzody chlewnej. mgr inż. Andrzej Rodak

63

Modernizacja sterowania modułu transportu próbek materiału z siłownikiem 

wahadłowym z wykorzystaniem sterownika PLC SIMATIC S7 1200 i panelu 

dotykowego HMI.

mgr inż. Andrzej Rodak

64
Modernizacja sterowania modułu transportu i segregacji próbek materiału z 

wykorzystaniem sterownika PLC SIMATIC S7 1200 i panelu dotykowego HMI. 
mgr inż. Andrzej Rodak

65

Modernizacja sterowania modułu magazynu wysokiego składowania próbek 

materiału z wykorzystaniem sterownika PLC SIMATIC S7 1200 i panelu 

dotykowego HMI.

mgr inż. Andrzej Rodak

66
Modernizacja sterowania modułu obróbki mechanicznej próbek materiału z 

wykorzystaniem sterownika PLC SIMATIC S7 1200 i panelu dotykowego HMI.
mgr inż. Andrzej Rodak

67
Opracowanie materiałów dydaktycznych dotyczących obsługi o 

programowania paneli dotykowych HMI.
mgr inż. Andrzej Rodak

68
Opracowanie materiałów dydaktycznych dotyczących pracy sieciowej 

sterowników PLC SIMATIC S7 1200 i paneli dotykowych HMI.
mgr inż. Andrzej Rodak

69 Stacja pogodowa bazująca na mikrokontrolerze ARM i sieci czujników mgr inż. Maciej Szymkowski 

70 Algorytmy grupowania z wykorzystaniem technologii FPGA mgr inż. Maciej Szymkowski 

71
Automatyczny system monitoringu z wykorzystaniem mikrokontrolera ARM i 

kamer IR
mgr inż. Maciej Szymkowski 

72 Porównanie implementacji serwera WWW na Raspberry Pi oraz Nano Pi mgr inż. Maciej Szymkowski 

73
Niskopoziomowa implementacja algorytmów przetwarzania obrazu na 

układach programowalnych FPGA
mgr inż. Maciej Szymkowski 

74
Elektroniczna bieżnia do wirtualnych biegów terenowych z wykorzystaniem 

Gogli HTC VIVRE PRO.
Fundacja "JA i TY" w Łomży

75 Model wirtualny trasy przejazdu PKM. Fundacja "JA i TY" w Łomży

76 „Gwiezdne Wojny” , budowa miecza świetlnego do wirtualnych walk. Fundacja "JA i TY" w Łomży

77
Projekt mechanicznego modelu ścigacza do zastosowania w wirtualnych 

wyścigach motocyklowych z wykorzystaniem Gogli HTC VIVRE PRO.
Fundacja "JA i TY" w Łomży


