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Quadrocopter - projekt, budowa, sterowanie, 
optymalizacja sterowania

Stefan Demski, Paweł Żybura

prace dyplomowe inżynierskie
(semestr zimowy 2015/2016)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/8999/
https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/9000/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/8999/
https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/9000/


  

Projekt – założenie wykonania w technologii druku 3d



  

Masa 880g, maks. 4 silniki BLDC (ciąg statyczny 5,5N / 7N bez osłony, moc maksymalna 
190W, prędk. obr. maks. 13653 obr/min, regulator emax simonk 20A), 2 x LiPol 1000mAh.

Komunikacja Bluetooth, akcelerometr, żyroskop, magnetometr, barometr, GPS.
System filtracji i fuzji danych.

zdjęcie po zderzeniu z przeszkodą....



  

Wyznaczenie charakterystyk ciągu i momentu reakcyjnego



  

Symulacyjna optymalizacja doboru trajektorii lotu z warunku na minimalizację zużycia energii.



  

Symulacyjna optymalizacja doboru trajektorii lotu z warunku na minimalizację zużycia energii.



  

Model Simulink z uwzględnieniem system sterowania 



  

Identyfikacja parametrów modelu matematycznego 
pojazdu elektrycznego

Jakub Piątek

praca dyplomowa inżynierska
(semestr zimowy 2016/2017)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/15608/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/15608/


  

Modernizacja układu elektronicznego sterowania pojazdu – wprowadzenie 
płynnego sterowania napędem i skrętem kół oraz pomiaru obrotów koła.

programowalny moduł
Wi-Fi ESP8266

Sterownik silnika L298

czujnik
Halla

TLE4905L

Serwomechanizm
HD-1501MG 



  

Opracowanie aplikacji do przeprowadzania doświadczeń (język Java, komunikacja WiFi).



  

Analiza wpływu zmiany położenia środka ciężkości 
robota balansującego na regulację położenia 

równowagi

Mariusz Kordowski

praca dyplomowa inżynierska
(semestr zimowy 2016/2017)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/15634/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/15634/


  

Projekt i wykonanie robota. 
Elementy wykonane metodą 
druku 3D.



  



  

Modernizacja stanowiska do badania
mechanizmów krzywkowych

Michał Kraciuk

praca przejściowa magisterska
(semestr zimowy 2016/2017)



  

Układ akwizycji danych i aplikacja w środowisku LabView.



  

Modernizacja stanowiska do badania
dynamicznego eliminatora drgań

Michał Selewońko

praca dyplomowa inżynierska
(semestr letni 2016/2017)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/16090/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/16090/


  + aplikacja w środowisku LabView



  

Określenie i analiza własności sztywnościowych 
oraz tłumiących struktur wykonanych w technologii

druku 3D na stanowisku do badania drgań 
wymuszonych kinematycznie

Kamil Lepalczyk

praca dyplomowa inżynierska
(semestr letni 2016/2017)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/18036/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/18036/


  

wymuszenie harmoniczne,
pomiar przemieszczeń (czujniki odbiciowe),
aplikacja w środowisku LabView



  



  

Sterowanie położeniem równowagi
wahadła odwróconego

Krzysztof Lewandowski

praca dyplomowa inżynierska
(semestr letni 2016/2017)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/18535/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/18535/


  

Projekt i wykonanie: układ mechaniczny, elektryczny, pomiarowy oraz aplikacja Matlab.
Zastosowanie analizy obrazu do pomiaru położenia wózka i kąta obrotu wahadła.



  



  

https://www.youtube.com/watch?v=cGFqZnlcMXI



  

Analiza porównawcza niskobudżetowych
metod szybkiego skanowania trójwymiarowego

Piotr Więch

praca dyplomowa inżynierska
(semestr letni 2016/2017)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/16294/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/16294/


  

Test działania metod skanowania 3D z użyciem sensora Kinect (oprogramowanie Kinect Fusion) 
oraz metody fotogrametrii (oprogramowanie Autodesk Remake).



  



  

Analiza teoretyczna i symulacyjna procesów wymiany
ciepła i wytłaczania w technologii FDM/FFF

Jakub Burtea

praca dyplomowa magisterska
(semestr letni 2017/2018)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/28857/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/28857/


W pracy zaproponowano opisu teoretyczny dla zjawisk wymiany ciepła i przetłaczania 
tworzywa w technologii druku 3D metodą FDM, podział tych zjawisk na konkretne etapy, 
porównanie opisu z analizą symulacyjną procesu w wybranym oprogramowaniu oraz 
zaproponowanie standardowych badań wpływu parametrów na wydruk.





 

 

Rys. 7.40 Rozkład temperatury dla różnych prędkości ekstruzji dla stałej temperatury głowicy 𝑇𝐻 = 240°C 
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Prototyp wizyjnego systemu ostrzegającego kierowcę
o niebezpieczeństwie na drodze

Mateusz Ćwiek

praca dyplomowa inżynierska
(semestr letni 2017/2018)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/26520/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/26520/


https://youtu.be/iosYqB2vykQ
https://youtu.be/hXmHWU3cR_I

https://youtu.be/iosYqB2vykQ
https://youtu.be/hXmHWU3cR_I


  

praca przejściowa inżynierska
(semestr letni 2017/2018)

Symulacja układu sterowania rakiety na potrzeby 
Studenckiego Koła Astronautycznego

Konrad Wojciechowski



Rakieta Fok Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego PW



Model w środowisku Simulink



  

 Metody sterowania dwukołowym robotem balansującym

Andžej Šerlat

praca dyplomowa inżynierska
(semestr zimowy 2018/2019)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/30273/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/30273/


Korpus

Koło

Enkoder

Bateria Lipo

Mikrokontroller

Moduł Bluetooth

Silnik DC

Mostek H

Włącznik

Akcelerometr + żyroskop
(pod mikrokontrolerem)





Włącznik
Joystick 
sterujący 
prędkością 
kątową

Potencjometr 
ograniczający 
zadaną prędkość 
kątową

Potencjometr 
ograniczający 
zadaną prędkość 
liniową

Mikrokontroler Moduł Bluetooth

Joystick sterujący 
prędkością liniową





https://youtu.be/zlNFHcMS7-Q



  

Monitorowanie parametrów pracy i zdalne sterowanie
funkcjami pojazdu z poziomu aplikacji mobilnej

Bartłomiej Janusz

praca dyplomowa inżynierska
(semestr zimowy 2018/2019)

Prac
a d

yp
lom

ow
a u

taj
nio

nahttps://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/30260/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/30260/


  

Półautonomiczny robot mobilny do gaszenia pożarów 

Tomasz Kiersnowski

praca dyplomowa inżynierska
(semestr zimowy 2018/2019)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/30474/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/30474/




  

Projekt koncepcyjny drukarki 3D do betonu

Krzysztof Chrzanowski

praca dyplomowa inżynierska
(semestr zimowy 2018/2019)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/30319/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/30319/




  

 Algorytm omijania przeszkód 
dla poduszkowca zdalnie sterowanego 

Paweł Świtowski

praca dyplomowa inżynierska
(semestr letni 2018/2019)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/33930/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/33930/




  

Budowa układu pomiarowo-wykonawczego
na potrzeby laboratorium automatyki

Maciej Zwolan

praca dyplomowa inżynierska
(semestr letni 2018/2019)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/33931/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/33931/




  Aplikacja współpracująca przez USB – Python + Qt



  

Opracowanie i weryfikacja metody pomiaru drgań
obiektów z użyciem analizy obrazu

Dawid Andrzejewski

praca dyplomowa inżynierska
(semestr letni 2018/2019)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/33452/
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https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/33452/


Kamera
PlayStation Eye

Śledzony obiekt Aplikacja opracowana
w LabView



Częstotliwość próbkowania pomiarów: 143Hz
Zakres badanych częstotliwości 0,5 – 14 Hz 
z dokładnością 0,5Hz



  

Badanie rozkładu temperatury głowicy drukarki 3D
podczas wydruku

Igor Soroczyński

praca przejściowa inżynierska
(semestr zimowy 2019/2020)







  

Budowa i testy autonomicznego robota
tworzącego płaskie mapy pomieszczeń

Jakub Wełna

praca dyplomowa inżynierska
(semestr zimowy 2019/2020)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/33616/

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/33616/




  

praca dyplomowa inżynierska
(semestr zimowy 2019/2020)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/37245/

Projekt i wykonanie manipulatora przegubowego
z wykorzystaniem koncepcji Internetu rzeczy

Wojciech Wysokiński

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/37245/




  

praca dyplomowa magisterska
(semestr zimowy 2019/2020)

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/37223/

Budowa układu pomiaru i akwizycji wybranych 
parametrów dynamicznych w motocyklu 

wyścigowym klasy PreMoto 3.

Jakub Wirkus

https://apd.usos.pw.edu.pl/diplomas/37223/




Czujniki
silnika

Sterownik silnika
EMU Black

Minikomputer 
Raspberry PI 3

Sześcioosiowy
czujnik

przyspieszenia 

GPS

Wyświetlacz
KOS

Czujniki
ugięcia 

zawieszenia





  

praca przejściowa magisterska
(semestr zimowy 2019/2020)

Prototyp małego pojazdu modelarskiego 
wykrywającego znaki drogowe

Mateusz Ćwiek







  

praca przejściowa inżynierska
(semestr zimowy 2019/2020)

Projekt i wykonanie napędu dwuwymiarowego ze 
współliniowym ułożeniem silników

Wiktor Jan Taraszkiewicz







  

praca przejściowa inżynierska
(semestr zimowy 2019/2020)

Przygotowanie dwuwymiarowej symulacji ruchu 
pojazdów autonomicznych na skrzyżowaniu dróg

Marcin Wasylewski
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