
Wyniki z oceny wniosków o przyznawanie mikrograntów w roku 2012 dla 
pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy 
prowadzących prace dyplomowe na kierunkach informatyka oraz mechatronika. 

 

L.p. Nr wniosku Imię i nazwisko 
wnioskodawcy Temat pracy dyplomowej Liczba 

punktów 

1 3/2012 Piotr Kotlarz 
System elektronicznego przewodnika 
turysty. Rozwiązanie w technologii Java 
dla systemu Android 

11 

2 4/2012 Maciej 
Piechowiak 

Realizacja telefonii VoIP w oparciu o 
technologię firmy Cisco 11 

3 5/2012 Jacek Czerniak 
Implementacja systemu zarządzania 
czasem pracowników bazującego na 
CakePHP w przedsiębiorstwie 

11 

4 2/2012 Marek Macko Drukarki 3D jako systemy mechatroniczne 
– optymalny dobór sterowania 10 

5 1/2012 Krzysztof 
Tyszczuk 

Symulator żonglerki piłką jako obiekt 
mechatroniczny. 9 

 

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 1/2012 
 
Wnioskodawca:  dr inż. Krzysztof Tyszczuk  
Temat pracy dyplomowej: Symulator żonglerki piłką jako obiekt mechatroniczny 
Firma do współpracy:  Przedsiębiorstwo ADP Marek Jankowski 
 
 
Opis pracy inżynierskiej studenta  
 

Celem pracy inżynierskiej jest projekt, budowa oraz efektywne uruchomienie 
urządzenia, które wyposażone w odpowiednie elementy robocze i sterownicze będzie 
nadawać piłeczce (np. golfowej) ruchy paraboliczne, przerzucając ją z kielicha lewego do 
prawego. Aktualnie w Polsce nie ma takiego urządzenia. Urządzenie to będzie wyposażone w 
dwa ramiona o przekroju kołowym. Ramiona, leżąc w jednej osi są połączone z łącznikiem. 
Łącznik jest połączony z wałkiem napędzającym silnika (skokowego). Napęd elektryczny 



będzie wprowadzał ramiona w ruch obrotowy w obydwu kierunkach. Kąt wychylenia ramion, 
prędkość i przyspieszenia będą zmienne. Na każdym z ramion na końcu są umieszczone po 
dwa kielichy, będące mechanicznym odpowiednikiem „ręki łapiącej piłkę”.   
 
Przy realizacji pracy występuje wiele zróżnicowanych problemów, natury mechanicznej, 
elektrycznej (elektronicznej), sterowniczej i informatycznej. Dla dobranych warunków 
mechanicznych konieczne jest precyzyjne dostosowanie parametrów sensoryki, 
elektroniki/elektryki oraz oprogramowania. Planuje się badania wielokierunkowe, ale 
efektem końcowym będzie sprawnie funkcjonujące urządzenie do efektywnego przerzucania 
piłki.  
 
Opis przedsiębiorstwa, dla którego realizowana jest praca dyplomowa  
 

Przedsiębiorstwo ADP Marek Jankowski, ul. B. Prusa 8A, Bydgoszcz, jest firmą 
specjalizującą się w najnowocześniejszych przemysłowych rozwiązaniach mechatronicznych. 
Do najciekawszych rozwiązań technicznych, obejmujących innowacyjne zagadnienia budowy 
maszyn, automatyki, elektroniki, informatyki. 
Współpraca przedsiębiorstwa ADP z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego datuje się od 
2009 roku, w zakresie budowy stanowisk badawczych i trwa nieustannie do dnia 
dzisiejszego. Przykładem może być MŁYN 2010 - System sterująco pomiarowy rozdrabniacza 
laboratoryjnego RPW. Przedsiębiorstwo ADP jest również twórcą różnego rodzaju 
oprogramowania do akwizycji danych z przeróżnych przetworników pomiarowych.  
 
Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po wykorzystaniu 
rozwiązań w pracy dyplomowej studenta 
 

Praca inżynierska pt. Symulator żonglerki piłką (golfową) jako układ mechatroniczny 
wymaga zaprojektowania, badań symulacyjnych na etapie projektowania, wykonania 
modelu prototypu oraz żmudnych badań dla ustalenia wszystkich parametrów decydujących 
o precyzji ruchu symulatora. Praca wymaga pogłębionej wiedzy z zakresu różnych dziedzin, 
tworzących mechatronikę, a uzyskany pozytywny efekt będzie stanowił podstawę wzoru 
użytkowego (dyplomanci, jako współautorzy) oraz innowacyjnego produktu rynkowego np. 
stanowiska naukowo-dydaktycznego. Przedsiębiorstwo ADP, będąc w grupie MMSP, 
zainteresowane jest szeroką współpracą w zakresie realizacji prac dyplomowych, szczególnie 
na gruncie mechatroniki. Niewątpliwa korzyść dla przedsiębiorstwa to wszechstronnie 
przebadany nowy produkt rynkowy, z szerokimi możliwościami adaptacji i modernizacji. 
Opcjonalna budowa modułowa pozwoli na specjalny sposób identyfikacji marki produktu, 
np. dla przedsiębiorstw o odmiennej charakterystyce produkcyjnej. W przedsiębiorstwie ADP 
prowadzone są aktualnie badania, w których występują zjawiska podobne, jak w 
prezentowanej pracy inżynierskiej, pozytywne rozwiązania stanowią pomoc dla przyszłych 
projektów np. dla PESA SA w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
 
 



Opis wniosku 2/2012 
 
Wnioskodawca: dr inż. Marek Macko  
Temat pracy dyplomowej: Drukarka 3D jako systemy mechatroniczne – optymalny dobór 
sterowników  
Firma do współpracy: Firma Przemysłowo-Handlowa „JUGAT” Jerzy Dobrosielski  
 
Opis pracy inżynierskiej studenta  
 

Praca dyplomowa ma na celu zaadaptowanie układu sterowania dla otwartego 
projektu drukarki 3D Mendel Prust. Jest to projekt zrealizowany w oparciu o środowisko 
open source, nie tylko oprogramowanie, ale również wszelkie szczegóły i rozwiązania 
elektroniczne jak i mechaniczne. Dyplomant dokona adaptacji układu sterowania, wykona 
prototyp oraz doprowadzi do pilotażowego uruchomienia konstrukcji. Zaproponowane 
zostaną dalsze modyfikacje zmierzające do ułatwienia produkcji, jaką zamierza uruchomić 
firma Jugat. Projekt ma wszelkie szanse na realizację, co potwierdziło studium wykonalności. 
 
Opis przedsiębiorstwa, dla którego realizowana jest praca dyplomowa  
 

FIRMA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA "JUGAT" Jerzy Dobrosielski 
powstała w 1991r. Prowadzi działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
działalność w zakresie produkcji maszyn i urządzeń różnego przeznaczenia.  Wśród 
charakterystycznych realizacji w portfolio Jugat wpisują się m.in. linie produkcyjne dla 
przemysłu budowlanego i przetwórczego, prace modernizacyjne i innowacyjne dźwigów oraz 
żurawi. Firma zamierza rozwinąć działalność w kierunku produkcji zestawów edukacyjnych z 
mechatroniki 
 
Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po wykorzystaniu 
rozwiązań w pracy dyplomowej studenta 
 

Firma Jugat zamierza rozwinąć działalność w obszarze produkcji zestawów 
edukacyjnych z szeroko rozumianej mechatroniki. Posiadając bogate doświadczenie w 
produkcji i konserwacji systemów mechatronicznych posiada doskonałą bazę do dalszego 
rozwoju w tym kierunku. W regionie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ok. 30 kierunków 
technicznych na wyższych uczelniach oraz ponad 150 techników których specjalności 
kształcenia mieszczą się w dyscyplinie mechatronika. Jednakże ilość pomocy naukowo-
dydaktycznych zwłaszcza produkowanych w regionie jest znikoma. Przeważa import z ChRL 
rozwiązań prostych i kwalifikujących się bardziej jako zabawki niż pomoce dydaktyczne. Z 
drugiej strony uczelniom i szkołom oferowane są bardzo drogie zestawy pochodzące od firm 
produkujących automatykę przemysłową w cenach niemal komercyjnych co przekracza 
zwykle budżety jednostek edukacyjnych. Wdrożenie do produkcji drukarek 3D, których koszt 
sprzedaży do klienta będzie rzędu 5 tys. PLN jest wg. rozeznania rynku prowadzonego przez  
firmę będzie odpowiedzią na potrzeby sektora. 



 
 
Opis wniosku 3/2012 
 
Wnioskodawca: dr Piotr Kotlarz 
Temat pracy dyplomowej: System elektronicznego przewodnika turysty. Rozwiązanie w 
technologii Java dla systemu Android. 
Firma do współpracy:  JKT Tomasz Ocetkiewicz  
 
Opis pracy inżynierskiej studenta  
 

Przedmiotem realizowanego Projektu w pracy dyplomowej jest wytworzenie 
oprogramowania, które będzie realizowało funkcję automatycznego przewodnika po 
wybranym mieście, obiekcie  muzealnym lub innych terenach, obszarach itp. Firma JKT 
planuje włączyć to swojej oferty oprogramowanie wykorzystujące możliwości urządzeń 
przenośnych oraz systemu GPS. W ramach pracy ma powstać swego rodzaju „tutorial” 
przedstawiających w prosty sposób metodologię korzystania z danych pochodzących z 
odbiornika GPS obecnego w urządzeniach z systemem Android. Powstać ma też przykładowa 
aplikacja, składająca się z części mobilnej opracowanej w języku Java oraz części aplikacji 
serwera opartego na silniku MYSQL.   
Wytworzona aplikacja zostanie wyposażona w pełną dokumentację co pozwoli w przyszłości 
na rozwiniecie tego projektu do postaci aplikacji komercyjnej, w ramach działalności firmy 
JKT na której zamówienie realizowana jest praca dyplomowa.    
 
Opis przedsiębiorstwa, dla którego realizowana jest praca dyplomowa  
 

Firma JKT zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania oraz projektowaniem i 
produkcją systemów kontrolno-pomiarowych przeznaczonych dla maszyn i urządzeń. W 
obszarze oprogramowania firma specjalizuje się w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań 
przeznaczonych do rejestracji, ewidencji, opłacania oraz przetwarzania korespondencji 
wchodzącej i wychodzącej. Firma opracowała i obecnie wdraża unikalne rozwiązanie w 
zakresie opłacania korespondecji przeznaczone dla małych i średnich firm, na które posiada 2 
zgłoszenia patentowe. 
Kolejny obszar działalności przedsiębiorstwa jest związany z projektowaniem układów 
elektronicznych. Dla naszych klientów przygotowujemy zarówno dedykowane rozwiązania 
oparte o sterowniki PLC, procesory sygnałowe i mikrokontrolery jednoukładowe 
przeznaczone do wbudowania, jak i kompletne urządzenia produkcyjne. 
Firma prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe związane z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, a w szczególności systemów fotowoltaicznych w urządzeniach 
mobilnych i pojazdach elektrycznych. 
 
Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po wykorzystaniu 
rozwiązań w pracy dyplomowej studenta 



 
Korzyści wynikające z realizacji tego Projektu dla firmy JKT to przede wszystkim 

pozyskanie aktualnych i syntetycznych Informacji na temat oprogramowania odbiorników 
GPS w systemie Android. Ponadto wytworzone zostanie oprogramowanie, które pozwoli na 
dalsze rozwinięcie go nawet do wersji komercyjnej. Istotnym elementem tego Projektu 
będzie też możliwość kontaktu firmy z potencjalnym wykwalifikowanym już na dobrym 
poziomie programistą. Kolejną korzyścią będzie  zainicjowanie współpracy z jednostką 
naukową, poprzez kontakt z promotorem i dyplomantem.  
 
Firma JKT do tej pory głównie specjalizowała się w rozwiązaniach sprzętowych i 
programistycznych, której głównym odbiorcą jest Poczta Polska. Obecnie jednak powstały 
plany poszerzania oferty o oprogramowanie oraz rozwiązania sprzętowe oparte na 
technologiach wykorzystujących mikroprocesory ARM, z przeinstalowanym systemem 
Android. W wyniku współpracy w ramach realizacji projektu, którego dotyczy ten wniosek 
firma zyska wiedzę na której zdobycie musiano by poświęcić sporo czasu, a dzięki pracy 
dyplomanta ewidentną korzyścią będzie skrócenie tego czasu. 
 
 
Opis wniosku 4/2012 
 
Wnioskodawca: dr inż. Maciej Piechowiak 
Temat pracy dyplomowej: Realizacja telefonii VoIP w oparciu 
o rozwiązania firmy Cisco.  
Firma do współpracy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
DACOMET D. Kaczmarek A. Spychalski s.j.  
 
Opis pracy inżynierskiej studenta  
 

Praca dyplomowa poświęcona jest technologii VoIP (ang. Voice over IP) 
umożliwiającej przesyłanie sygnałów fonicznych (mowa) oraz sygnalizacji w sieciach 
teleinformatycznych wykorzystujących protokół IP. W dobie szybkich i wydajnych sieci 
szkieletowych operatorów telekomunikacyjnych oraz realizacji wydajnych połączeń 
szerokopasmowych dostępowych (tzw. ostatnia mila) łącza internetowe abonentów 
pozwalają na efektywną transmisję danych multimedialnych, takich jak wideokonferencje, 
wideo na żądanie, czy wspomniana technologia VoIP. 
Praca w części teoretycznej omawia metody kompresji mowy (kodeki) oraz wykorzystywane 
protokoły sygnalizacyjne (H.323, SIP, SCCP). W części praktycznej przedstawia rozwiązanie 
VoIP firmy Cisco – CME (Call Manager Express). Skupia się na właściwym doborze sprzętu 
(routery Cisco, telefony IP) oraz oprogramowania (dobór wersji systemu IOS, 
oprogramowanie dodatkowe). Następnie omawia sposób konfiguracji oraz przygotowanie 
niezbędnych plików konfiguracyjnych telefonów. Omawia także podstawowe sposoby 
konfiguracji CME (automatyczna, manualna, z wykorzystaniem interfejsu graficznego). Część 
implementacyjna zawiera opis procesu wdrożenia technologii VoIP w przedsiębiorstwie: 



utworzenie planu numeracji firmy i jej oddziałów, konfiguracja kont użytkowników dla 
systemu CME, integracja systemu z klasyczną telefonią, konfiguracja list i priorytetów, 
translacja numerów telefonicznych, konfiguracja Call Transfer i Call Forwarding. W pracy 
omówione zostaną możliwości oraz scenariusze wdrożeń w małym i średnim 
przedsiębiorstwie wraz z oszacowaniem kosztów wdrożenia technologii VoIP 
 
Opis przedsiębiorstwa, dla którego realizowana jest praca dyplomowa  

 
Firma Dacomet powstała w 1993 roku w Bydgoszczy. Od początku swojej działalności 

oferowała rozwiązania telekomunikacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta 
firmy obejmowała wykonywanie projektów, instalowanie i modernizacja sieci 
telekomunikacyjnych oraz sprzedaż i uruchamianie central PABX wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi (przełącznice telefoniczne, siłownie zasilające, systemy taryfikacyjne, 
telefaksy, modemy komputerowe, itp.). 
W latach 1994-97 firma Dacomet instalowała i uruchamiała centrale telefoniczne w sieci 
banków PKO BP i PBK S.A. na terenie północnej i północno-wschodniej Polski. W tym czasie 
również dostarczała i instalowała przełącznice telefoniczne, siłownie zasilające do małych 
central telefonicznych dla firmy AT&T (aktualnie Alcatel - Lucent). W latach 1995-98 
dostarczała i instalowała kompletne systemy przełącznicowe dla central miejskich TP S.A. 
Z początkiem 1999 roku firma Dacomet rozpoczęła szeroką współpracę z firmą Alcatel - 
Lucent w zakresie świadczenia usług projektowych. Dzięki tej współpracy mamy stały kontakt 
z najnowocześniejszą technologią w zakresie systemów optycznych, transmisji danych i sieci 
bezprzewodowych, a także oprogramowania komunikacyjnego. 
Współpraca z firmą obejmuje: kooperacyjne prace inżynierskie, badania symulacyjne sieci IP 
QoS / IP multicast; praktyki dla studentów w dziale implementacji, możliwe zatrudnienie 
najlepszych studentów 
 
 
Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po wykorzystaniu 
rozwiązań w pracy dyplomowej studenta 
 

Niekwestionowane korzyści dla przedsiębiorstwa mają przede wszystkim aspekt 
ekonomiczny – zmniejszenie opłat (nawet o 70%) w stosunku do opłat wynikających z 
korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej. Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikają 
również z zalet telefonii VoIP w porównaniu z klasyczną telefonią analogową: swoboda 
wyboru operatora oraz strefy numeracyjnej, bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci, pełna 
mobilność użytkownika, zaawansowane możliwości związane z przekierowywaniem 
połączeń, tworzeniem telekonferencji, integracja i rozszerzanie możliwości i jakości połączeń 
(rozszerzenie komunikacji o transmisję obrazu, itp).  
 
 
 
 



Opis wniosku 5/2012 
 
Wnioskodawca: dr Jacek Czerniak 
Temat pracy dyplomowej: Implementacja systemu zarządzania czasem pracowników 
bazującego na CakePHP w przedsiębiorstwie 
Firma do współpracy:  WERTHER International POLSKA 

 
 
Opis pracy inżynierskiej studenta 
 

Celem stawianym pracy dyplomowej jest wykorzystanie silnika CakePHP do 
wykonania modułu zarządzania czasem pracowników w firmie Werther. Istotne są 
wymagania związane z integracją nowego modułu do całości oprogramowania CMR 
pracującego w firmie, który również oparty jest na CakePHP 
 
 
Opis przedsiębiorstwa, dla którego realizowana jest praca dyplomowa  
 

Firma WERTHER International POLSKA powstała w roku 2000. Siedziba firmy mieści 
się w Brzozie koło Bydgoszczy. Działalność wspomagana jest przez punkty serwisowo-
konsultacyjne w Białymstoku, Rzeszowie, Katowicach i Wrocławiu. Firma WERTHER 
International Polska zajmuje się wyposażaniem serwisów samochodowych w urządzenia i 
instrumenty diagnostyczne. Świadczy również usługi z zakresu instalacji, konserwacji, 
napraw, dozoru technicznego, projektowania urządzeń technicznych i systemów 
informatycznych. 
Grupa Polska opracowała m.in. konstrukcje i sterowania agregatów obsługowych do 
klimatyzatorów samochodowych. W Brzozie k/Bydgoszczy prowadzone sa tradycyjnie co 
roku, wiosną szkolenia z zakresu "obsługiwanie klimatyzatorów samochodowych". Umowa 
zawarta z naukowcem obejmuje szerokie spectrum współpracy, dotyczny m.in. prac 
dyplomowych, a szczegóły znajdują się w dołączonym załączniku zawierającym umowę. 
 
Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po wykorzystaniu 
rozwiązań w pracy dyplomowej studenta 
 

Dzięki wdrożeniu zaprojektowanego i zaimplementowanego modułu zarządzania 
czasem pracy pracowników firma Werther rozwiąże swój istotny problem ze skutecznym, 
szybkim i adekwatnym sposobem naliczania wynagrodzeń za pracę w rozproszonej 
strukturze organizacyjnej. Oddziały Werther znajdują się w większości województw, a 
pracownicy serwisowi często migrują ze zleceniami do różnych lokalizacji pracując w 
delegacjach w różnym czasie i miejscu. Zastosowanie innowacyjnej metody zarządzania 
podniesie skuteczność centrala i znajdującej się w województwie kujawsko-pomorskim i 
podniecie konkurencyjność firmy w regionie i kraju. 


