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W wybranych przypadkach istnieje możliwość rozwinięcia tematu do pracy magisterskiej.  W sprawie 

szczegółów technicznych oraz większej liczby założeń proszę kontaktować się przy pomocy wskazanego 

adresu  poczty  elektronicznej(zalecane)  lub  osobiście  we  wskazanym  pomieszczeniu.  Celem  każdej 

z     prac  jest  zbudowanie  działającego  i  w  pełni  funkcjonalnego  urządzenia  i/lub  wytworzenie 

oprogramowania, a nie opracowanie teoretyczne. Wszelki sprzęt i materiały niezbędne do wykonania 

pracy są zapewniane przez autora tematu.

1. System zdalnego zarządzania drukarką 3D

Zadanie polega na zbudowaniu  w oparciu o platformę RaspberryPi  urządzenia,  które poprzez 

WiFi będzie mogło nadzorować pracę drukarki 3D. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność 

wyświetlania obrazu z podłączonej kamery na prostej stronie www.

2. Kontroler toru jazdy dla platformy mobilnej.

Zadanie polega na zbudowaniu w oparciu o platformę RaspberryPi (lub inną) urządzenia, które 

pozwoli na płynną jazdę platformy mobilnej po torze ograniczonym przez 2 białe linie (model 

pasa drogowego). Zakłada się, że informacja będzie pochodziła z podłączonego do wybranego 

platformy kamery lub kamer.

3. Stanowisko do regeneracji akumulatorów.

Zadnie  polega  na  zbudowaniu  układu  elektronicznego,  który  pozwoli  na  przywróceniu 

użyteczności głęboko rozładowanego akumulatora kwasowego (AGM).

4. Stanowisko do ładowania akumulatorów NiMH.

Zadanie  polega  na  opracowaniu  ładowarki,  która  posiada  funkcjonalność  równoczesnego 

ładowania co najmniej pięciu akumulatorów wykonanych w technologii NiMH  7.2V/4Ah.

5. Układ sterowania odbiorem energii modułu fotowoltaicznego

Celem pracy jest zbudowanie w oparciu o platformę Arduino (lub inną) układu, który zapewni 

optymalizację  pracy  generatora  energii  elektrycznej  z  modułem  fotowoltaicznym  w  różnych 

warunkach  otoczenia.  Zakres  pracy  będzie  obejmował  implementację  wybranego  algorytmu 

poszukiwania  punktu  mocy  maksymalnej  (materiały  zapewnione)  oraz  budowę  prostego 

przekształtnika DC/DC.

6. Implementacja sztucznych sieci neuronowych (ANN) na platformie Arduino.

Celem pracy  jest  przygotowanie  struktury  oraz  wytrenowanie  sztucznej  sieci  neuronowej  do 
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wybranej  w  fazie  dyskusji  aplikacji.  Następnie  zaproponowane  rozwiązanie  zostanie 

zaimplementowane na wybranej płytce Arduino.

7. Autonomiczny moduł do pomiaru parametrów środowiska.

Zbudowanie  o  oparciu  o  moduł  ESP8266  urządzenia  do  zdalnego  monitorowania  warunków 

otoczenia (temperatura, wilgotność, ciśnienie) i/lub położenia w oparciu o GPS.

8. Uniwersalny kontroler dla autonomicznej platformy mobilnej.

Zadanie  polega  na  zbudowaniu  układu,  w  oparciu  o  platformę  Intel  Edison,  który  będzie 

umożliwiał sterowania wybraną autonomiczną platformą mobilną.

9. Tablet jako panel operatorski.

Celem pracy jest przygotowanie rozwiązania technicznego (program + interfejs), który umożliwi 

wykorzystanie  tabletu  LenovoA2109A jako  układu  ekspozycji  informacji  oraz  zadajnika  dla 

systemu kontrolno-pomiarowego zbudowanego w oparciu o PLC.

10. Moduł rozszerzeń dla PLC.

Opracowanie modułu rozszerzeń (we/wy dyskretne i analogowe) lub modułu komunikacyjnego 

dla PLC opartego o platformę Arduino.

11. System kodowania przesyłek.

Zadanie polega na przygotowaniu rozwiązania informatycznego, które pozwoli na znakowanie 

przesyłek  przy  pomocy  etykiet  z  optycznymi  kodami  2D(DataMatrix,  PDF417,  etc)  oraz 

opracowanie prostego rozwiązania do monitorowania i oznaczania statusu przesyłki.

12. System zarządzania obiegiem dokumentów bazujący na optycznych kodach 2D.

13. Aplikacja do monitorowania pracy kuriera bazująca na urządzeniu mobilnym z systemem 

Android.

14. Aplikacja  do  zarządzania  platformą  mobilną  przy  pomocy  urządzenia  z  systemem  Ms 

Windows.

15. Aplikacja do zarządzania platformą mobilną przy pomocy urządzenia z systemem Android.
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16. Uniwersalny sterownik inteligentnego budynku.

Opracowanie  platformy  sprzętowej,  opartej  o  otwarte  rozwiązanie  sprzętowe  (np.  Arduino) 

wyposażonej  w  zestaw  interfejsów  zapewniający  zdolności  do  sterowania  urządzeniami 

i systemami  inteligentnego  budynku.  W  przypadku  realizacji  pracy  w  grupie  należy  także 

opracować aplikację do zarządzania.

17. System do prezentacji treści promocyjnych i informacyjnych.

Celem pracy jest zbudowanie w oparciu o platformę Raspberry Pi rozwiązania technicznego, które 

umożliwi wyświetlanie  żądanych treści na monitorze LCD wraz z funkcjonalnościami zdalnej 

aktualizacji i zarządzania.

18. Własny temat.


