Tematyka prac dyplomowych magisterskich
dla kierunku AIR
Sem. 18L (opieka od sem. 18L)
Opiekun

Tematyka prac

Zespół Technik Sterowania
dr P. Domański

mgr J. Gustowski
prof. M. Ławryńczuk

•

Wykorzystanie odpornych statystyk Hubera do oceny jakości układów regulacji

•

Analiza wpływu czasu obliczeń na jakość regulacji dyskretnej

•

Analiza przyczynowości w dużych układach sterowania

•

Sterowanie napędem liniowym firmy Beckhoff do transportu otwartych pojemników z cieczami

•

Dźwig laboratoryjny: modelowanie, identyfikacja, regulacja oraz wizualizacja

•

Helikopter laboratoryjny: modelowanie, identyfikacja, regulacja oraz wizualizacja

•

Modele neuronowe w algorytmach regulacji predykcyjnej

•

Programowanie genetyczne jako metoda syntezy modeli do regulacji predykcyjnej

•

Efektywne obliczeniowo algorytmy regulacji predykcyjnej bazujące na modelach w przestrzeni stanu

•

Opracowanie systemu informatycznego do szybkiego prototypowania wybranych algorytmów regulacji
dla nowoczesnych mikrokontrolerów
Bliższe informacje o tematach i warunkach współpracy można znaleźć na stronie
http://www.ia.pw.edu.pl/~maciek/dydaktyka

dr P. Marusak

•

Algorytmy regulacji predykcyjnej bazujące na nieliniowych modelach procesów, w strukturach sterowania z optymalizacją punktu pracy

dr S. Plamowski

•

Analiza jakości regulacji algorytmów odpornych i algorytmów predykcyjnych na przykładzie rzeczywistego obiektu laboratoryjnego

•

Analiza jakości regulacji struktury MFC i algorytmów predykcyjnych na przykładzie rzeczywistego
obiektu laboratoryjnego

•

Algorytmy automatycznego strojenia struktur regulacji w zastosowaniu do obiektu laboratoryjnego

prof. P. Tatjewski
Zespół Złożonych Systemów
dr hab. A. Karbowski

dr M. Karpowicz
prof. E. Niewiadomska

•

Rozwiązywanie zadań mieszanych sterowania optymalnego metodą transformacji zmiennych

•

Metody dekompozycji i koordynacji w zadaniach optymalizacji przepływów w sieciach

•

Algorytmy dekompozycji dużych, mieszanych zadań sterowania optymalnego
–

•

Zastosowanie technologii oszustwa (Deception Technology) do detekcji zagrożeń w sieciach teleinformatycznych

•

Detekcja ataków blackhole w mobilnych sieciach ad hoc

Zespół Percepcji Maszyn
prof. W. Kasprzak

•

Modelowanie i rozpoznawanie obiektów w obrazach z wykorzystaniem uczenia maszynowego

•

Rozpoznawanie gestów dłoni w sekwencji obrazów do bezdotykowego sterowania wyświetlaniem

•

Rozpoznawanie gestów sylwetki człowieka w obrazach RGBD do bezdotykowego sterowania
wyświetlaniem

•

Rozpoznawanie fraz mówionych w sygnale mowy

•

Weryfikacja mówcy w sygnale mowy

Zespół Programowania Robotów i Systemów
dr hab. W. Szynkiewicz

•

Cyberbezpieczeństwo w automatyce i robotyce

•

Autonomiczna nawigacja mobilnego, dwuramiennego robota usługowego

•

Planowanie zadań manipulacji robotów
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dr T. Winiarski

•

Interfejs graficzny sterowników robotów

•

Robot manipulacyjny grający z człowiekiem w gry planszowe

•

Sterowanie manipulatorami i chwytakami z wykorzystaniem modelowania napędów i łańcuchów kinematycznych robota

•

Generacja trajektorii manipulatorów

•

Sprzętowe interfejsy komunikacyjne dla robotów manipulacyjnych

•

Wykorzystanie systemów sensorycznych do generacji ruchu manipulatorów i ich chwytaków
Bliższe informacje o tematach i warunkach współpracy można znaleźć na stronie

http://robotyka.ia.pw.edu.pl/supervisors/twiniarski/
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