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Wytyczne uczelniane i/lub wydziałowe dotyczące prac dyplomowych         

Strona WWW Wydz. Elektrycznego PW:  www.ee.pw.edu.pl 

Zakładka:  Portal informacyjny  Dokumenty do pobrania  
 [DZIEKANAT] Prace dyplomowe 

 

Pliki przydatne przy wyborze tematu pracy 

 PD_101 Zasady dyplomowania – zasady dyplomowania 

 PD_102 Dyplomowanie kroki postepowania – dyplomowanie kroki postepowania 

 PD_105 Wydanie tematu pracy dyplomowej – formularz wydania tematu pracy 
dyplomowej 

 
Czynności przy wyborze tematu pracy dyplomowej 

 Krok 1  Po wybraniu tematu opiekun wraz ze studentem ustalają zakres pracy 
dyplomowej.  

 Krok 2  Opiekun wraz ze studentem wypełniają stosowne formularze w 
Internetowym Systemie Obsługi Dziekanatu ISOD oraz dokument PD_105, który 
następnie podpisują.  

 Krok 3  Wydrukowany i podpisany dokument PD_105 student lub opiekun zanosi 
do sekretariatu Instytutu ETiSIP (pokój 216 GE).  

 Krok 4  W sekretariacie Instytutu dokument PD_105 jest uzupełniany o podpis 
Kierownika Zakładu i archiwizowany w postaci elektronicznej. 

Uwaga Opcjonalnie możliwe jest też przygotowanie i zachowanie dodatkowego egzemplarza 
dokumentu PD_105 lub jego kopii dla siebie i/lub opiekuna. 

  

aktualizacja: 
12.01.2021 
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Aktualne tematy prac dyplomowych 

Propozycje aktualnych tematów prac dyplomowych, przypisanych do danych 
jednostek wydziału oraz pracowników, można znaleźć na platformie systemu ISOD 
oraz portalu informacyjnym Wydziału Elektrycznego PW:  

Strona WWW Wydz. Elektrycznego PW:  www.ee.pw.edu.pl 

Zakładka:  Portal informacyjny  Propozycje tematów prac i projektów  

Uwagi 

 Prace mogą mieć charakter analityczny, symulacyjny, konstrukcyjny oraz 
eksperymentalny. Tematy prac mogą być zaproponowane przez pracowników 
Zakładu SIP, a także  przez studentów.  

 Prace mogą być realizowane na potrzeby Uczelni, mogą także odnosić się do 
zagadnień z jakimi student ma do czynienia podczas wykonywania pracy 
zawodowej lub zajęć hobbystycznych. 

Przykładowe tematy prac obronionych 

I. Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; 
Czujniki i przetworniki pomiarowe  

1. Projekt i wykonanie pulsometru 
2. Układ do pomiaru wysokich prądów dla potrzeb energetyki 
3. Analiza i modelowanie przetworników analogowo-cyfrowych typu delta-sigma 
4. Zadania i zastosowania wybranych czujników pomiarowych w pojazdach 

samochodowych 
5. Analiza zjawiska piezoelektrycznego zastosowanego w kinetycznym konwerterze 

energii  

II. Systemy kontrolno-pomiarowe; Przyrządy wirtualne; Systemy mikroprocesorowe 

1. System kontroli dostępu z wykorzystaniem technologii RFID z web-interfejsem 
2. Metodyka badania wydajności mikrokontrolerów 
3. Opracowanie platformy jezdnej i optymalizacja jej czasu pracy 
4. Samowystarczalny energetycznie węzeł pomiarowy 
5. Zastosowanie systemów recepturowych w automatycznym sterowaniu i 

zarządzaniu produkcją 
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III. Rozproszone systemy pomiarowe; Zdalny dostęp do laboratorium; 
Sieci czujnikowe; Internet rzeczy 

1. Wykorzystanie technologii Blockchain w komunikacji urządzeń Internetu Rzeczy  
2. Standard 5G w sieciach czujnikowych i Internecie Rzeczy 
3. Kompleksowy system bezpieczeństwa przestrzeni przygranicznej 
4. Symulacje wybranych algorytmów trasowania dla bezprzewodowych sieci 

czujnikowych  
5. Transmisja danych pomiarowych z węzła sieci czujnikowej do serwera metodą 

REST z użyciem JSON 

IV. Analiza i przetwarzanie sygnałów; Komunikacja człowiek-komputer; 
Systemy rozpoznawania (biometria); Robotyka 

1. Przetwarzanie i analiza sygnału EEG z wykorzystaniem pakietu MNE 
2. Układ pomiarowy rejestrujący aktywność elektryczną mięśni  
3. Opracowanie systemu do detekcji mrugnięć oczami  
4. Wykorzystanie uczenia głębokiego na użytek detekcji napadu epileptycznego 
5. Robot mobilny oparty na mikrokontrolerze ATtiny85 

V. Informatyka (aplikacje internetowe, systemy informatyczne); 
Grafika komputerowa i multimedia 

1. Porównanie frameworków AngularJS i Angular na podstawie opracowanej aplikacji 
webowej  

2. Aplikacja internetowa do tworzenia i identyfikacji muzyki  
3. Porównanie algorytmów detekcji obiektów na podstawie obrazu kamery 
4. Dobre praktyki tworzenia oprogramowania na przykładzie obsługi układów MEMS 
5. Fuzja systemów informatycznych zgodnie z koncepcją Omnichannel 


