
Wyniki z oceny wniosków o przyznawanie 
mikrograntów w roku 2013 – nabór 2 
dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy 
prowadzących prace dyplomowe na kierunkach informatyka oraz mechatronika 

 

 Łączna liczba wnioskodawców:    5 
   Okres, w jakim odbywała się ocena merytoryczna:   17.12. 2013 r.. 

  Miejsce przeprowadzenia oceny merytorycznej:  Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej  
UKW, ul. Kopernika 1; pokój 3; Bydgoszcz 

 

L.p. Nr 
wniosku 

Imię i nazwisko 
wnioskodawcy 

Temat pracy dyplomowej 

1 12/2013 Maciej Piechowiak Protokoły routingu IPv6 w sieciach 
korporacyjnych 

2 11/2013 Maciej Piechowiak Wdrażanie protokołu IPv6 w sieciach 
korporacyjnych 

3 13/2013 Piotr Kotlarz Zastosowanie metod silnej kryptografii w 
praktyce – w technologii Java 

4 10/2013 Grzegorz Śmigielski  
Układ sterujący stanowiskiem badawczym do 
badań stali konstrukcyjnych w warunkach 
zmęczenia cieplnego 

5 14/2013 Radosław Drelich 

Projekt i wykonanie prototypu 
mechatronicznego układu do pionowego 
wysuwania monitora komputerowego lub 
odbiornika telewizyjnego. 

 

Skład Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów na kooperacyjne prace 
dyplomowe oraz wnioski patentowe i wzory użytkowe:  

1. dr inż. Mariusz Kaczmarek, prof. UKW 

2. dr inż. Mieczysław Cieszko, prof. UKW 

3. dr inż. Izabela Rojek 

4. dr inż. Marek Macko 

 

 



Opis wniosku 10/2013 
Wnioskodawca:  

dr Grzegorz Śmigielski  

Temat pracy dyplomowej:    

Aplikacja Układ sterujący stanowiskiem badawczym do badań stali 

konstrukcyjnych w warunkach zmęczenia cieplnego 

Firma do współpracy:   

Przedsiębiorstwo PPHU "Euromet"   

 
Opis pracy inżynierskiej studenta  
 

Celem pracy inżynierskiej jest projekt, budowa oraz  uruchomienie układu 
sterującego stanowiskiem do badań stali konstrukcyjnych w warunkach zmęczenia 
cieplnego. Układ wyposażony w odpowiednie elementy robocze i sterownicze będzie 
sterował pracą nagrzewnicy indukcyjnej. 

W ramach pracy zostanie napisane oprogramowanie na mikrokontroler umożliwiające 
komunikację z bezkontaktowym czujnikiem temperatury z magistralą cyfrową, sterowanie 
procesem nagrzewania elementów metalowych (np. utrzymywanie temperatury na zadanym 
poziomie przez odpowiedni czas) oraz rejestrację przebiegu procesu (wyznaczenie 
charakterystyki wzrostu temperatury w funkcji czasu) we współpracy z komputerem . We 
współpracy z firmą zostanie również wykonany prototypowy układ grzewczy. 
 

Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po 
wykorzystaniu rozwiązań w pracy dyplomowej studenta 
 

Korzyści wynikające z wykonania pracy dyplomowej dotyczą opracowania przez 
dyplomanta we współpracy i zgodnie z wymogami  firmy prototypowego urządzenia do 
badania elementów stalowych oraz ze stopów metali  w warunkach obciążenia cieplnego, a 
także przeprowadzenie wstępnych badań z użyciem zbudowanego stanowiska. 

 
Przeprowadzenie tego typu badań jest kosztowne, więc posiadanie własnego sprzętu 
pozwoli poprawić jakość oferowanych wyrobów poprzez wyeliminowanie niewłaściwych 
partii materiału, dobranie optymalnych parametrów procesów obróbki dla danego produktu 
wyjściowego, oraz przeprowadzenie weryfikacji wykonanych już akcesoriów. Korzyści 
wynikające z możliwości wykonania powyższych czynności przyczynią się do obniżenia 
kosztów produkcji  a co za tym idzie  pozwolą podnieść konkurencyjność firmy. Sam układ 
nagrzewnicy indukcyjnej może zostać rozwinięty do postaci komercyjnej.  

 



Opis wniosku 11/2013 
Wnioskodawca:  

dr Maciej Piechowiak   

Temat pracy dyplomowej:    

Wdrażanie protokołu IPv6 w sieciach korporacyjnych   

Firma do współpracy:   

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET  

D. Kaczmarek A. Spychalski s.j.  

 

Opis pracy inżynierskiej studenta  
 

Celem pracy dyplomowej jest przedstawienie rozwiązania problemów występujących 
przy migracji sieci IPv4 do sieci IPv6 w środowiskach korporacyjnych. W pierwszym etapie 
praca omawia sposób konfiguracji i wdrożenia IPv6 w sieci lokalnej. Skupia się na konfiguracji 
urządzenia dostępowego (routera) oraz omawia mechanizmy adresacji IPv6 (ręczne, DHCP) 
w popularnych systemach operacyjnych (Windows, Linux). Następnie prezentuje 
konfigurację mechanizmów translacji IPv4/IPv6 w sieci korporacyjnej (tunelowanie ruchu 
IPv4 w sieci IPv6 oraz tunelowanie ruchu IPv6 w sieci IPv4). We wszystkich przypadkach 
stworzone zostanie środowisko testowe. Podjęta zostanie również próba oszacowania 
kosztów wdrożenia nowej technologii. 
 

Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po 
wykorzystaniu rozwiązań w pracy dyplomowej studenta 
 

Wdrożenie protokołu IPv6 w firmie jest niezbędne z punktu widzenia niezawodności i 
wysokiej dostępności sieci. Dzięki temu sieć może posiadać własną adresację (publiczne 
adresy IPv6), co w przypadku sieci IPv4 nie jest obecnie tak oczywiste i  łatwe do uzyskania. 
  
Niekwestionowane korzyści dla przedsiębiorstwa to uzyskanie scenariuszy dotyczących 
wdrożenia protokołu IPv6 w sieci korporacyjnej lub sieciach klientów. Przedsiębiorstwo 
uzyska gotowe rozwiązania dotyczące wdrożenia i konfiguracji. Praca inżynierska zawierać 
będzie również materiały szkoleniowe i praktyczne wskazówki przeznaczone dla 
pracowników przedsiębiorstwa, którzy będą się zajmować konfiguracją i wdrożeniem 
protokołu IPv6. 

 
 

 



Opis wniosku 12/2013 
Wnioskodawca:  

dr Maciej Piechowiak   

Temat pracy dyplomowej:    

Protokoły routingu IPv6 w sieciach korporacyjnych   

Firma do współpracy:   

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET  

D. Kaczmarek A. Spychalski s.j.  

 

Opis pracy inżynierskiej studenta  
 

Celem pracy dyplomowej jest przedstawienie rozwiązania problemów występujących 
przy routingu IPv6 w środowiskach korporacyjnych. W pierwszym etapie praca omawia 
sposób konfiguracji routingu statycznego IPv6. Następnie skupia się na konfiguracji 
protokołów routingu IPv6 bramy wewnętrznej: RIPng, OSPFv3 oraz EIGRPv6. Trzecia część 
pracy omawia konfigurację przykładowej topologii sieci uwzględniającej routing IPv6 między 
systemami autonomicznymi (MBGP). We wszystkich przypadkach stworzone zostanie 
środowisko testowe. 
 

Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po 
wykorzystaniu rozwiązań w pracy dyplomowej studenta 
 

Niekwestionowane korzyści dla przedsiębiorstwa to uzyskanie scenariuszy 
dotyczących wdrożenia protokołów routingu IPv6 w sieci korporacyjnej lub sieciach klientów. 

Przedsiębiorstwo uzyska gotowe rozwiązania dotyczące wdrożenia i konfiguracji. Praca 
inżynierska zawierać będzie również materiały szkoleniowe i praktyczne wskazówki 
przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstwa, którzy będą się zajmować konfiguracją i 

wdrożeniem protokołu IPv6. 

 

Prowadzenie badań dla technologii IP, niezbędnej do  budowy cyfrowej gospodarki bazującej 

na superszybkim Internecie w ramach współpracy z firmą Dacomet, pozwala na wdrożenie w 
sieci operatorskiej protokołu IPv6. Jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia możliwości 

technicznych istnienia usług powszechnych z minimalnym pasmem 30Mbit/s dla 

użytkownika (zalecenie Europejskiej Agendy Cyfrowej). 
 

 



Opis wniosku 13/2013 
Wnioskodawca:  

dr Piotr Kotlarz   

Temat pracy dyplomowej:    

Zastosowanie metod silnej kryptologii w praktyce – w technologii Java 

Firma do współpracy:   

Firma PhysComp Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne 

 

Opis pracy inżynierskiej studenta  
 

Przedmiotem pracy jest wytworzenie oprogramowania, które będzie realizowało 
podstawowe algorytmy i protokoły kryptograficzne w języku Java dla platformy Android. W 

ramach pracy powstać ma klasa programistyczna z zestawem metod w języku Java, które 
będą umożliwiały uniezależnienie się w kwestiach bezpieczeństwa Informacji od 

standardowych rozwiązań oferowanych przez silniki baz danych lub protokoły sieciowe. 

Firma PhysComp Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne zajmuje się głównie dostarczaniem 
oprogramowania na potrzeby wspierania funkcjonowania jednostek służby zdrowia. Obecny 

system jest rozwiązaniem dla komputerów PC, jednak w dalszej perspektywie koniecznym 
jest poszerzenie funkcjonalności o urządzania mobilne. Stąd wynika potrzeba rozwinięcia 
zakresu stosowania technologii mobilnych w produktach firmy PhysComp. 
 

Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po 
wykorzystaniu rozwiązań w pracy dyplomowej studenta 
 

Korzyści wynikające z realizacji tego Projektu dla firmy PhysComp to przede 
wszystkim otrzymanie gotowego rozwiązania jakim jest oryginalna technologia zapewniająca 
zastosowanie silnej kryptografii w zakresie zabezpieczania danych przechowywanych i 
przetwarzanych w baza danych. Pozwoli to na rozwinięcie oferowanych produktów 
programistycznych o implementacje dla technologii mobilnych. Ważnym aspektem będzie 
też możliwość współpracy ze studentem (autorem pracy) który posiada kompetencje 
programistyczne na poziomie dobrym, co może zaowocować w pozyskaniu 
wykwalifikowanego pracownika który będzie posiadał już wiedzę na temat produktów firmy 
PhysComp. Firma PhysComp w wyniku realizacji pracy dyplomowej będącej przedmiotem 
tego wniosku pozyska również wiedzę na temat potencjalnych możliwości zastosowania 
technologii mobilnych w oferowanych przez siebie produktach. 

 



Opis wniosku 14/2013 
Wnioskodawca:  

Dr inż. Radosław Drelich  

Temat pracy dyplomowej:    

Projekt i wykonanie prototypu mechatronicznego układu do 

pionowego wysuwania monitora komputerowego lub odbiornika 

telewizyjnego. 

Firma do współpracy:   

Firma Tel-Mar Marcin Grochowski  

Opis pracy inżynierskiej studenta  

 
Praca dyplomowa poświęcona jest opracowaniu prototypowego układu 

mechanicznego, który ma być wykorzystany do wysuwu urządzenia typu monitor komputera 
lub odbiornik telewizyjny np. z komody, szafy. Tematyka pracy jest efektem zapotrzebowania 
zgłoszonego do firmy Tel-Mar Marcin Grochowski przez klienta tej firmy na wykonanie 
takiego układu i zainstalowanie go w projektowanym na zamówienie zestawie mebli 
pokojowych. Zakłada się, że zaproponowane urządzenie mechatroniczne pozwoli na 
automatyczne wysuwanie odbiornika telewizyjnego o przekątnej ok. 50 cali z komody/szafki 
przy wykorzystaniu odpowiednio zaprojektowanego układu mechanicznego wyposażonego 
w siłownik elektryczny, układ sterowania. Proces ten ma być realizowany przy współpracy 
urządzenia mobilnego np. smartfona wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. 
Efektem pracy ma być: opracowany prototyp układu mechatronicznego, opracowana 
dokumentacja techniczna oraz oprogramowanie na urządzenie mobilne. 
 
Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po 
wykorzystaniu rozwiązań w pracy dyplomowej studenta 
 

Realizacja postawionego celu pracy dyplomowej pozwoli na opracowanie dla firmy 
Tel-Mar Marcin Grochowski nowego rozwiązania urządzenia technicznego, które może być 
wykorzystane w projektowanych i wykonywanych przez to przedsiębiorstwo meblach. 
Pozwoli to na wprowadzenie do oferty produktów o nowych funkcjach i nowatorskich 
rozwiązaniach i tym samym uzyskać przewagę nad innymi firmami, które nie będą posiadały 
w swojej ofercie proponowanych rozwiązań.  


