
Lista tematów prac dyplomowych magisterskich na rok 

akademicki 2018/2019 

Zapisy na wybrany temat pracy dyplomowej magisterskiej 

w sekretariacie katedry – pok. 712 

Przed wyborem pracy konieczny jest kontakt z opiekunem. 
Lista tematów zapasowych do wglądu w sekretariacie 

1. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Szyk liniowy anten szerokopasmowych na elastycznych podłożach 

do zastosowania w antenach konforemnych 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

Linear array of broadband antennas on flexible substrates for use in 

conformal antennas 

Opiekun pracy dr inż. Rafał Lech 

Konsultant pracy  

Cel pracy Zaprojektowanie, wykonanie i pomiar szyku liniowego anten planarnych, 

szerokopasmowych z układem zasilającym zapewniającym równomierne 

zasilanie promienników na elastycznym podłożu. Badania 

eksperymentalne szyków przy różnym stopniu ich wygięcia oraz w 

obecności różnych materiałów (powierzchnie, na których umieszczane są 

szyki). 

Zadania do wykonania 1. Przegląd literatury przedmiotu. 

2. Projekt, wykonanie i pomiar wybranych geometrii promienników 

szerokopasmowych. 

3. Projekt, wykonanie i pomiar wybranych konfiguracji układów zasilania. 

4. Projekt, wykonanie i pomiar wybranego szyku anten. 

5. Badania eksperymentalne szyku antenowego przy różnym stopniu jego 

wygięcia oraz w obecności różnych materiałów. 

Źródła 1. Publikacje w jęz. ang. (bazy IEEE, Wiley, JPIER). 

2. C.A. Balanis, “Antenna Theory: Analysis and Design”, Wiley-

Interscience 2005. 

3. W. Zieniutycz, „Anteny Podstawy polowe”, W.K.Ł., 2005. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Więcej informacji – pok. 722. 

2. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Planarna antena o polaryzacji kołowej, lewoskrętnej na pasmo L do 

zastosowania w przekaźniku komunikacji satelitarnej dla  systemu 

S-DMB (Satellite Digital Multimedia Broadcasting) 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

Planar L-band left-hand circularly polarized antenna for the use in S-

DMB satellite communication relay systems 

Opiekun pracy dr inż. Rafał Lech 

Konsultant pracy  

Cel pracy Zaprojektowanie, wykonanie i pomiar anteny mikropaskowej działającej w 

paśmie L dla sygnałów o polaryzacji kołowej lewoskrętnej.  



Zadania do wykonania 1. Przegląd literatury przedmiotu. 

2. Projekt, wykonanie i pomiar układu zasilania dla anteny mikropaskowej 

– 3dB sprzęgacz hybrydowy. 

3. Projekt, wykonanie i pomiar anteny mikropaskowej. 

4. Badania eksperymentalne anteny.  

Źródła 1. Publikacje w jęz. ang. (bazy IEEE, Wiley, JPIER). 

2. L. Shi, H.-J. Sun, W.-W. Dong, and X. Lv, "A dual-band multifunction 

carborne hybrid antenna for satellite. communication relay 

system," Progress In Electromagnetics Research, Vol. 95, 329-340, 

2009.  

3. C.A. Balanis, “Antenna Theory: Analysis and Design”, Wiley-

Interscience 2005. 

4. W. Zieniutycz, „Anteny Podstawy polowe”, W.K.Ł., 2005. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Wymagania: znajomość obsługi oprogramowania ADS lub HFSS lub 

FEKO. Więcej informacji – pok. 722. 

3. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Szyk szczelinowych anten fraktalnych (o kształcie Spidronu) o 

polaryzacji kołowej lewoskrętnej do zastosowania w 

szerokopasmowej komunikacji satelitarnej 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

A circularly polarized array of Spidron fractal slot antennas for 

broadband satellite communication 

Opiekun pracy dr inż. Rafał Lech 

Konsultant pracy  

Cel pracy Zaprojektowanie, wykonanie i pomiar szyku fraktalnych anten 

szczelinowych o kształcie Spidronu dla sygnałów o polaryzacji kołowej 

lewoskrętnej.  

Zadania do wykonania 1. Przegląd literatury przedmiotu. 

2. Projekt, wykonanie i pomiar układu zasilania dla szyku anteny 

szczelinowych. 

3. Projekt, wykonanie i pomiar szyku fraktalnych anten szczelinowych. 

5. Badania eksperymentalne szyku. 

Źródła 1. Publikacje w jęz. ang. (bazy IEEE, Wiley, JPIER). 

2. S. Trinh-Van, H. B. Kim, G. Kwon, and K. C. Hwang, "Circularly 

polarized spidron fractal slot antenna arrays for broadband satellite 

communications in ku-band," Progress In Electromagnetics Research, 

Vol. 137, 203-218, 2013. 

3. C.A. Balanis, “Antenna Theory: Analysis and Design”, Wiley-

Interscience 2005. 

4. W. Zieniutycz, „Anteny Podstawy polowe”, W.K.Ł., 2005. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Wymagania: znajomość obsługi oprogramowania ADS lub HFSS lub 

FEKO. Więcej informacji – pok. 722. 

 

 

 



4. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Analiza mikrofalowych i optycznych prowadnic otwartych metodą 

hybrydową 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

Analysis of microwave and optical open waveguides using the 

hybrid method 

Opiekun pracy dr inż. Piotr Kowalczyk 

Konsultant pracy inż. Małgorzata Warecka 

Cel pracy Porównanie i weryfikacja metod obliczeniowych stosowanych do 

wyznaczania własności prowadnic otwartych 

Zadania do wykonania 1. Przegląd literatury. 

2. Zapoznanie się z formalizmem metody dopasowania pól oraz 

elementów skończonych. 

3.Implementacja algorytmu w środowisku Matlab. 

4. Zastosowanie macierzy impedancji jako warunku brzegowego. 

5. Wyznaczenie rozkładów pól i parametrów charakterystycznych dla 

kilku wybranych prowadnic. 

6. Weryfikacja otrzymanych rezultatów. 

Źródła 1. David B. Davidson, “Computational Electromagnetics for RF and Microwave 

Engineering ”. 

2. C. J. Reddy, Manohar D. Deshpande, C. R. Cockrell, F. B. Beck, “Finite 

Element Method for Eigenvalue Problems in Electromagnetics”, NASA Technical 

Paper, 1994. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Praca wymaga dobrego przygotowania matematycznego i 
numerycznego. 

5.  

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Nieliniowe problemy własne w zagadnieniach elektrodynamiki 

obliczeniowej 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) Nonlinear eigenvalue problems in computational electrodynamics 

Opiekun pracy dr inż. Piotr Kowalczyk 

Konsultant pracy inż. Małgorzata Warecka 

Cel pracy Porównanie i weryfikacja metod obliczeniowych stosowanych do 

rozwiązywania nieliniowych problemów własnych. 

Zadania do wykonania 1. Przegląd literatury. 

2. Zapoznanie się z formalizmem stosowanym w wybranych metodach 

analitycznych i dyskretnych. 

3. Zapoznanie się z przykładowymi nieliniowymi problemami własnymi . 

4. Zapoznanie się z wybranymi metodami rozwiązywania nieliniowych 

problemów własnych. 

5.Implementacja przykładowych algorytmów w środowisku Matlab. 

6. Weryfikacja otrzymanych rezultatów. 

Źródła 1. David B. Davidson, “Computational Electromagnetics for RF and Microwave 

Engineering ”. 

2. Güttel, Stefan and Tisseur, Françoise, “The nonlinear eigenvalue problems”, 

MIMS EPrint 2017. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Praca wymaga dobrego przygotowania matematycznego i 
numerycznego. 



6. 

7. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Mikropaskowa antena motylkowa dla technologii UWB wykonana w 

technice antypodalnej  

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 
Antipodal bow-tee antenna for UWB Technology 

Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 

Konsultant pracy Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 

Cel pracy Badania numeryczne własności elektrycznych struktury ramion dipola 

antypodalnego wraz z układem zasilania. Zaprojektowanie, optymalizacja 

oraz pomiary parametrów elektrycznych mikropaskowej  anteny 

motylkowej w wersji antypodalnej dla technologii UWB. 

Zadania do wykonania 1. Przegląd literaturowy w zakresie szerokopasmowych mikropaskowych  

anten motylkowych . 

2. Badania numeryczne oraz projekt pojedynczej anteny wraz  z układem 

zasilania. 

3. Wykonanie oraz pomiary dopasowania oraz charakterystyk 

promieniowania anteny. 

Źródła 1. C.A. Balanis: Antenna Theory, Analysis and Design, J. Wiley. 

2. K. Kiminami, A. Hirata: Double-sided Printed Bow-tie Antenna for UWB 

Communications, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 

3, 2004, str. 152-153. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Niezbędna znajomość ADS MOMENTUM. 

 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 
Szczelinowa antena motylkowa dla technologii UWB 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 
Bow-tee Slot Antenna for UWB Technology 

Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 

Konsultant pracy Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 

Cel pracy Badania numeryczne własności elektrycznych struktury ramion dipola 

oraz układu zasilania. Zaprojektowanie, optymalizacja oraz pomiary 

parametrów elektrycznych szczelinowej anteny motylkowej dla technologii 

UWB. 

Zadania do wykonania 1. Przegląd literaturowy w zakresie szerokopasmowych szczelinowych 

anten motylkowych. 

2. Badania numeryczne oraz projekt pojedynczej anteny wraz  z układem 

zasilania. 

3. Wykonanie oraz pomiary dopasowania oraz charakterystyk 

promieniowania anteny. 

Źródła 1. C.A. Balanis: Antenna Theory, Analysis and Design, J. Wiley. 

2. M. Yamamoto, T. Nojima: Design of a Leaf-shaped Bowtie Slot Antenna 

Electromagnetically Fed by a Microstrip Line, Proceedings of ISAP 2014, 

Kaohsiung, Taiwan, Dec. 2-5, 2014. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Niezbędna znajomość ADS MOMENTUM. 



8. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

System śledzenia rakiety badawczej pracujący w paśmie 869 MHz 

wykorzystujący pomiar fazy. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

System for tracking research rocket working at frequency band 869 

MHz using phase measurement. 

Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 

Konsultant pracy mgr. inż. Przemysław Kant (SpaceForest) 

Cel pracy Rozbudowa systemu do śledzenia rakiet bazującego na pomiarze mocy o 

moduł wykorzystujący pomiar fazy w czterech odbiornikach. Testy oraz 

optymalizacja systemu. 

Zadania do wykonania 1. Przegląd literaturowy w zakresie. systemów śledzenia rakiet. 
2. Analiza wymagań oraz projekt systemu do śledzenia rakiet odległych 

o co najmniej 150 km (rozwój aktualnie istniejącego systemu). 
3. Projekt oraz realizacja systemu śledzenia rakiet w oparciu o pomiar 

fazy składającego się z 4 odbiorników.  
4. Integracja wytworzonego systemu z modułem wykorzystującym 

śledzenie w oparciu o pomiar amplitudy. 
5. Testy i optymalizacja rozwiązania.  
6. Testy śledzenia rakiety badawczej. 

Źródła 1. P. Kant, A. Szwaba, J. J. Michalski, "Fully autonomous tracking and 
data transmission system for sounding rocket", Proceedings of the 
47th European Microwave Conference, Special Session: Radar 
Technology and System Applications in Central Europe, Nuremberg 
2017. 

2. Materiały wewnętrzne SpaceForest. 

Liczba wykonawców 2 

Uwagi Temat proponowany przez firmę SpaceForest. Możliwe stypendium 

fundowane. 

9.  

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego w projektowaniu 

pasywnych układów elektronicznych 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 
Machine learning for modeling of passive microwave devices   

Opiekun pracy prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski 

Konsultant pracy dr inż. Adam Lamęcki/dr inż. Grzegorz Fotyga 

Cel pracy Celem pracy jest wykonanie tzw. metamodeli (wielowymiarowych modeli 

zastępczych) wybranych układów wysokiej częstotliwości na podstawie 

danych z symulacji prowadzonych z wykorzystaniem symulatora 

InventSIM.  Zadaniem dyplomanta będzie zapoznanie się z metodami 

tworzenia metamodeli oraz porównanie kosztu ich utworzenie i 

dokładności. Zakłada się, że wśród badanych technik będą m.in. 

sztuczne sieci neuronowe oraz metody nadzorowanego uczenia 

maszynowego – np. regresja Lasso. Do generacji danych wejściowych  

użyty zostanie symulator pełnofalowy InventSim (wywoływany za pomocą 

dostarczonego interfejsu programowania aplikacji API). W trakcie prac 

wykorzystane zostaną specyficzne cechy tego symulatora takie jak 

deformacja siatki, liczenie pochodnych oraz możliwość  reprezentacji 

odpowiedzi w postaci  funkcji wymiernej. 



Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z wybranymi metodami uczenia maszynowego, w tym 
zwłaszcza metodami regresji i  uczenia ekstremalnego.    

2. Zapoznanie  się z metodami opisu parametrów obwodowych  
pasywnych układów mikrofalowych  i reprezentacji ich w postaci  funkcji 
wymiernych.  
3. Opracowanie metamodeli  modeli wybranych układów pasywnych z 
wykorzystaniem symulatora InventSIM i   bibliotek uczenia maszynowego 
z języku Python. 

Źródła 1.  Akusok, A., Björk, K.M., Miche, Y. and Lendasse, A., 2015. High-

performance extreme learning machines: a complete toolbox for big data 

applications. IEEE Access, 3, pp.1011-1025. 

2.  An introduction to machine learning with scikit-learn (http://scikit-

learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html). 

Liczba wykonawców 1  

Uwagi Praca wykonywana w ramach projektu Edison, wymagana znajomość 
języka angielskiego i języka Python (lub chęć opanowania) . 

10. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Szerokopasmowe modelowanie własności elektromagnetycznych   

tkanek żywych  na potrzeby diagnostyki medycznej   metodami 

optymalizacyjnymi inspirowanymi biologią   

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

Wideband modelling of electromagnetic properties of live  tissues  

biologically inspired optimization algorithms  

Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski 

Konsultant pracy dr inż. Grzegorz Fotyga  

Cel pracy Celem pracy jest utworzenie szerokopasmowy modeli matematycznych 

własności tkanek żywych z wykorzystaniem  metodami optymalizacyjnymi 

inspirowanymi naturą. Matematyczne  model własności dielektrycznych 

tkanek  są niezbędne przy projektowaniu nowych  urządzeń 

diagnostycznych niektórych typów raka oraz planowaniu leczenia raka 

metodą hipertermii mikrofalowej.  

Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z  nowymi algorytmami optymalizacyjnymi 
inspirowanymi naturą takimi w tym z algorytm   rojowym,  algorytmem 
kukułki i algorytmem świetlików. 

2. Zapoznanie się z  opisem własności dielektrycznych materiałów 
biologicznych. 

3. Zapoznanie się z optymalizacyjną techniką konstrukcji modeli 
matematycznych własności elektromagnetycznych tkanek żywych.  

4. Stworzenie modeli; porównanie  zbieżności algorytmów  i  ich 
skuteczności w wybranych zagadnieniach projektowych 

Źródła http://en.wikipedia.org/wiki/Cuckoo_search 

Yang, Xin-She, and Suash Deb. "Cuckoo search via Lévy flights." Nature 

& Biologically Inspired Computing, 2009. NaBIC 2009. World Congress 

on. IEEE, 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_algorithm. 

Yang, Xin-She. "Firefly algorithms for multimodal optimization." Stochastic 

algorithms: foundations and applications (2009): 169-178. 

Lazebnik, Mariya, et al. "Highly accurate Debye models for normal and 

malignant breast tissue dielectric properties at microwave frequencies." 

IEEE Microwave and Wireless Components Letters 17.12 (2007): 822-

824. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_algorithm


Liczba wykonawców 1 

Uwagi Niezbędna umiejętność programowania w Matlab (lub Python) i języka 
angielskiego. 

11. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 
Czujnik mikrofalowy 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 
Microwave sensor  

Opiekun pracy prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski 

Konsultant pracy Dr Abishek Jha, dr inż. Gadam Lamęcki 

Cel pracy Celem pracy jest  zaprojektowanie i realizacja czujnika mikrofalowego,  
Zadaniem dyplomanta będzie  wybór konfiguracji sensora jako projekt, 
analiza własności i optymalizacja pramerrow konstrukcyjnych   z 
wykorzystaniem  symulatora InventSIM. Uklad zostanie zrealizowany i 
przebadany. Praca wykonywana w ramach projektu Edison 

Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z  zasadą działania różnych klas sensorów 
mikrofalowych  
2. Propozycja konstrukcji sensora i wstępny projekt  
3. Zapoznanie się z oprogramowaniem InventSIMi wykonanie symulacji 
elektromagnetycznych  
4. Optymalizacja  parametrów fizycznych sensora w calu uzyskania 
największej czułości,   
5. Realizacja i pomiar sensora 

Źródła 1. Jha, Abhishek Kumar, and Mohammad Jaleel Akhtar. "A generalized 
rectangular cavity approach for determination of complex permittivity 
of materials." IEEE transactions on instrumentation and measurement 
63.11 (2014): 2632-2641. 

2. Jha, Abhishek Kumar, and M. Jaleel Akhtar. "Design of multilayered 
epsilon-near-zero microwave planar sensor for testing of dispersive 
materials." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 
63.8 (2015): 2418-2426. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Praca wykonywana w ramach projektu Edison. Wymagana  znajomość 
języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację 

12. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Antena rekonfigurowana w oparciu o struktury selektywne 

częstotliwościowo do systemów lokalizacji wewnątrz budynków 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

Reconfigurable antenna using frequency selective surfaces for 

indoor localization systems 

Opiekun pracy dr inż. Łukasz Kulas 

Konsultant pracy mgr inż. Damian Duraj 

Cel pracy Celem pracy jest wykonanie anteny rekonfigurowanej do systemów 

lokalizacji wewnątrz budynków, która po podłączeniu do transceivera 

radiowego pozwoli na określenie kierunku nadejścia sygnału. 

Przełączanie charakterystyk anteny odbywać się będzie za pomocą 

sterowanej elektrycznie powierzchni selektywnej częstotliwościowo FSS 

(ang. frequency selective surfaces). Dzięki temu możliwe będzie 

ustawianie kierunku propagacji węzła sieci bezprzewodowej, a w efekcie 

także wyznaczenie kierunków odebranych przez niego sygnałów. W 

ramach pracy dyplomowej rozważyć należy zarówno wykorzystanie tego 



typu anten rekonfigurowanych do systemów działających w popularnych 

pasmach ISM (2.4 GHz i 5.8 GHz), a także w przyszłych systemach 5G 

(802.11ad) pracujących w zakresie fal milimetrowych. 

Zadania do wykonania 1. Wykonanie przeglądu literatury w zakresie anten. rekonfigurowanych 
wykorzystujących struktury selektywne częstotliwościowo. 

2. Zaproponowane konstrukcji anten rekonfigurowanych do zastosowań 
systemów lokalizacji wewnątrz budynków. 

3. Wykonanie symulacji elektromagnetycznych i wybór 
docelowej/docelowych konstrukcji anten do realizacji. 

4. Realizacja wybranych konstrukcji. 
5. Wykonanie pomiarów i testów oraz stworzenie dokumentacji 

końcowej. 

Źródła 1. C. A. Balanis, “Antenna Theory: Analysis and Design”,  
2. M. Z. A. A. Aziz et al., "Impedance modeling for a unit cell of the 

square loop frequency selective surface at 2.4 GHz," 2013 IEEE 
International Conference on RFID-Technologies and Applications 
(RFID-TA), Johor Bahru, 2013, pp. 1-5. 

3. M. M. Leingthone and N. Hakem, "A reconfigurable beam swhitching 
antenna using active cylindrical fss structure," 2017 IEEE International 
Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National 
Radio Science Meeting, San Diego, CA, 2017, pp. 2339-2340. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Przed wyborem pracy konieczny jest kontakt z opiekunem. 

13.  

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Anteny wykorzystujące soczewki dielektryczne wytworzone techniką 

druku 3D 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 
Antennas using 3D printed dielectric lenses 

Opiekun pracy dr inż. Łukasz Kulas 

Konsultant pracy mgr inż. Dariusz Juwa 

Cel pracy Celem pracy jest zaproponowanie i wytworzenie soczewek 

dielektrycznych poprawiających lub kształtujących wybrane parametry 

anten pracujących w popularnych pasmach ISM (2.4GHz i 5.8GHz) i/lub 

także w przyszłych systemach 5G działających w zakresie fal 

milimetrowych. Soczewki dielektrycznie zaproponowane w pracy będą 

wytworzone techniką druku 3D, co pozwoli na odpowiednie dobranie 

kształtu i struktury soczewki dla zapewnienia optymalnych parametrów 

anten.  

Zadania do wykonania 1. Wykonanie przeglądu literatury w zakresie anten wykorzystujących 
soczewki dielektryczne. 

2. Zapoznanie się z możliwościami druku 3D. 
3. Zaproponowane konstrukcji anten wykorzystujące soczewki 

dielektryczne wytworzone techniką druku 3D. 
4. Wykonanie symulacji elektromagnetycznych i wybór 

docelowej/docelowych konstrukcji anten do realizacji. 
5. Realizacja wybranych konstrukcji. 
6. Wykonanie pomiarów, testów oraz stworzenie dokumentacji końcowej. 

Źródła 1. C. A. Balanis, “Antenna Theory: Analysis and Design”. 
2. R. K. Arya, S. Zhang, Y. Vardaxoglou, W. Whittow and R. Mittra, "3D-

printed lens antenna," 2017 IEEE International Symposium on 
Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science 
Meeting, San Diego, CA, 2017, pp. 7-8. 



3. Q.W.Lin and H.Wong,"A low-profile wideband gradient refractive index 
lens antenna based on metasurface," 2017 International Symposium 
on Antennas and Propagation (ISAP), Phuket, 2017, pp. 1-2. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Przed wyborem pracy konieczny jest kontakt z opiekunem. 

14.  

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Antena rekonfigurowana w technologii SIW dla zastosowań w 

Przemyśle 4.0 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

Reconfigurable antenna using SIW technology for Industry 4.0 

applications 

Opiekun pracy dr inż. Krzysztof Nyka 

Konsultant pracy mgr inż. Damian Duraj 

Cel pracy Celem pracy jest opracowanie anteny w technologii falowodów 

zintegrowanych z podłożem SIW, której rekonfigurowalność oznacza 

elektronicznie przełączaną zmianę charakterystyki kierunkowej, w 

szczególności przełączanie wiązki kierunkowej w zakresie 360o. Antena 

przeznaczona będzie do lokalizacji źródeł zakłóceń i redukcji ich wpływu 

w sieciach sensorów stosowanych w rozwiązaniach dla Przemysłu 4.0. 

Proponowaną techniką jest dodanie do struktury anteny elektronicznie 

przełączanych elementów reaktancyjnych, zwanych elementami 

pasożytniczymi (parasitic), które  modyfikują charakterystykę 

promieniowa. Takie rozwiązania mieszczą się szerokiej klasie anten o 

nazwie ESPAR. 

Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się ze sposobem  pracy anten rekonfigurowanych na 
przykładzie anteny ESPAR. 

2. Wykonanie przeglądu literatury pod kątem możliwych metod realizacji 
anteny rekonfigurowanej w technologii SIW. 

3. Wykonanie symulacji elektromagnetycznych i wybranie 
docelowej/docelowych konstrukcji anten do realizacji . 

4. Realizacja wybranych konstrukcji. 
5. Wykonanie pomiarów i testów oraz stworzenie dokumentacji 

końcowej. 

Źródła 1. C. A. Balanis, “Antenna Theory: Analysis and Design”,. M. Sulkowska, 
K. Nyka, and L. Kulas, “Localization in wireless sensor networks using 
switched parasitic antennas,” in Proc. 18th MIKON, Jun. 2010, pp. 1–
4. 

2. M. Rzymowski, K. Nyka, and L. Kulas, “Enhancing performance of 
switched parasitic antenna for localization in wireless sensor 
networks,” in Proc. 19th MIKON, May 2012, vol. 1, pp. 799–803. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Przed wyborem pracy konieczny jest kontakt z opiekunem. 

15. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Automatyczna klasyfikacja cyfrowych sygnałów radiowych do 

zwiększenia bezpieczeństwa systemów bezprzewodowych przy 

wykorzystaniu radia programowalnego 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

Automatic signal classification for increased wireless systems 

security using software defined radio receiver 

Opiekun pracy dr inż. Krzysztof Nyka 

Konsultant pracy mgr inż. Wojciech Piechowski 

Cel pracy Celem pracy jest implementacja mechanizmu bezpieczeństwa sieci 



bezprzewodowej bazującego na algorytmach automatycznej klasyfikacji 

modulacji cyfrowej. Projekt zakłada realizację odbiornika monitorującego 

widmo, z funkcją klasyfikacji sygnałów cyfrowych, zarówno pożądanych, 

jak i zakłócających. Informacja dot. sklasyfikowanego sygnału może 

zostać wykorzystana do poprawnego zdemodulowania i odbioru sygnału 

pożądanego lub, w przypadku sygnału niepożądanego, wykorzystana do 

jego zakłócenia przez nadajnik lub zmiany modulacji w celu ochrony 

uprawnionych stron komunikacji. Rozwiązanie wykonane zostanie na 

bazie systemu radia programowalnego NI USRP 2992 w środowisku 

LabView. Ponieważ rozwiązanie będzie tworzone w technologii SDR, 

głównym celem pracy będzie odpowiednie zaimplementowanie bloków 

cyfrowych realizujących odpowiednie funkcje przetwarzania sygnałów w 

pasmie podstawowym.  

Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z istniejącymi rodzajami modulacji. 
2. Zapoznanie się z modelami matematycznymi sygnałów na potrzeby 

klasyfikacji. 
3. Zapoznanie się z różnymi rodzajami klasyfikatorów. 
4. Zapoznanie się z pracą w środowisku LabView i systemem radia 

programowalnego NI USRP 2992. 
5. Implementacja odbiornika z wybranymi klasyfikatorami, 
6. Implementacja mechanizmu bezpieczeństwa. 
7. Wykonanie pomiarów i testów oraz stworzenie dokumentacji 

końcowej. 

Źródła 1. Zhu, Zhechen, and Asoke K. Nandi. Automatic modulation 
classification: principles, algorithms and applications. John Wiley & 
Sons, 2014. 

2. A. Hazza, M. Shoaib, S. A. Alshebeili and A. Fahad, "An overview of 
feature-based methods for digital modulation classification," 2013 1st 
International Conference on Communications, Signal Processing, and 
their Applications (ICCSPA), Sharjah, 2013, pp. 1-6. 

3. A. K. Nandi and E. E. Azzouz, "Algorithms for automatic modulation 
recognition of communication signals," in IEEE Transactions on 
Communications, vol. 46, no. 4, pp. 431-436, Apr 1998. 

4. Chavali, V.G. and Da Silva, C.R.C.M. (2011) Maximum-likelihood 
classification of digital amplitude-phase modulated signals in flat 
fading non-gaussian channels. IEEE Transactions on 
Communications, 59 (8), 2051–2056. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Przed wyborem pracy konieczny jest kontakt z opiekunem. 
16. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Anteny na fale milimetrowe dla sensorów pracujących w systemach 

5G 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

Millimeter wave antennas for sensors operating in  

5G systems 

Opiekun pracy dr inż. Krzysztof Nyka 

Konsultant pracy mgr inż. Mateusz Rzymowski 

Cel pracy Celem pracy jest opracowanie projektów i realizacja wybranych 

konstrukcji anten i systemów antenowych dla sensorów pracujących w 

standardach 5G, np. 802.11ad lub w innych pasmach fal milimetrowych. 

Należy rozważyć konstrukcje zwiększające energooszczędność prostych 



sensorów o ograniczonej funkcjonalności lub wspierające sensory 

pasywne. Przykładowym rozwiązaniem jest przełączany odbijający szyk 

antenowy typu reflectarray do kierunkowego rozpraszania sygnału z 

nadajnika czytnika lub stacji bazowej.  

Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z dostępnymi wymaganiami dla systemów 
sensorowych 5G pracujących w zakresach częstotliwości powyżej 
20GHz. 

2. Dokonanie przeglądu literatury w zakresie anten na fale milimetrowe 
dla sensorów pracujących w systemach 5G. 

3. Wykonanie symulacji elektromagnetycznych i wybranie 
docelowej/docelowych konstrukcji anten/sensorów do realizacji. 

4. Realizacja wybranych konstrukcji. 
5. Wykonanie pomiarów i testów oraz stworzenie dokumentacji 

końcowej. 

Źródła 1. C. A. Balanis, “Antenna Theory: Analysis and Design”, 
2. J. Hirokawa, "Millimeter-wave antenna technologies for 5G mobile 

communication systems," 2016 IEEE International Workshop on 
Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition 
(iWEM), Nanjing, 2016, pp. 1-3. 

3. J. G. D. Hester and M. M. Tentzeris, "A mm-wave ultra-long-range 
energy-autonomous printed RFID-enabled van-atta wireless sensor: 
At the crossroads of 5G and IoT," 2017 IEEE MTT-S International 
Microwave Symposium (IMS), Honololu, HI, 2017, pp. 1557-1560. 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Przed wyborem pracy konieczny jest kontakt z opiekunem. 

17. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Modulacja kierunkowa oparta na szyku kołowym z przełączanymi 

elementami pasywnymi 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

Directional modulation using a circular array with switched parasitic 

elements. 

Opiekun pracy dr inż. Krzysztof Nyka 

Konsultant pracy mgr inż. Przemysław Kwapisiewicz 

Cel pracy Celem pracy jest opracowanie systemu modulacji kierunkowej (directional 

modulation, DM) wykorzystującego antenę z przełączanymi elementami 

biernymi (ESPAR) oraz prostym kołowym szykiem promienników.  

Implementację systemu przewiduje się w oparciu o  moduły radia 

programowalnego (SDR) USRP oraz środowisko LabVIEW. Główny 

nacisk zostanie położony na implementację algorytmów zwiększających 

prywatność w komunikacji bezprzewodowej, zwłaszcza w systemach 

Internetu rzeczy (IoT), gdzie wymagane są rozwiązania o niskiej 

złożoności i małym poborze energii zasilania. 

Zadania do wykonania 1. Przegląd technik modulacji kierunkowej  (DM). 
2. Wybór istniejących i opracowanie nowych algorytmów modulacji 

kierunkowej do istniejącej anteny o dookólnym fazowym sterowaniu 
wiązką pod kątem zwiększenia prywatności danych w łączności 
radiowej. 

3. Zapoznanie się ze środowiskiem LabVIEW oraz platformami radia 
programowalnego SDR typu USRP. 

4. Opracowanie i implementacja algorytmów DM wykorzystujących 
dodatkowe przełączanie w antenie ESPAR z szykiem kołowym 
elementów promieniujących. 



5. Adaptacja istniejącej anteny ESPAR z wieloma promiennikami na 
potrzeby modulacji kierunkowej. 

6. Pomiary zrealizowanych systemów łączności z modulacją kierunkową. 

Źródła 1. M. P. Daly and J. T. Bernhard, "Directional Modulation Technique for 
Phased Arrays," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 
vol. 57, no. 9, pp. 2633-2640, Sept. 2009. 

2. A. Narbudowicz; M. Ammann; D. Heberling, "Directional Modulation 
for Compact Devices," in IEEE Antennas and Wireless Propagation 
Letters , vol.PP, no.99, pp.1-1, 2017. 

3. M. Rzymowski, K. Nyka and Ł. Kulas, "Enhanced switched parasitic 
antenna with switched active monopoles for indoor positioning 
systems," 2014 20th International Conference on Microwaves, Radar 
and Wireless Communications (MIKON), Gdansk, 2014, pp. 1-4. 

4. Dokumentacja modułu NI USRP-2922 
5. Dokumentacja i kursy do LabVIEW 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi Przed wyborem pracy konieczny jest kontakt z opiekunem. 

18. 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. pol.) 

Badanie   zjawisk  polowych w strukturach zawierających  obiekty  

cylindryczne  z  metagrafenu 

Temat pracy dyplomowej  

magisterskiej (jęz. ang.) 

Study of the field  phenomena in the  structures with  metagrafen  

cylindrical objects 

Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur 

Konsultant pracy  

Cel pracy Analiza  rozpraszania fali em w strukturach zawierających metamateriał  o 

periodycznej  strukturze  grafen -dielektryk 

Zadania do wykonania 1.Przegląd  literatury 

2. Określenie  efektywnych parametrów  metamateriału  o  periodycznej 

strukturze  grafem –dielektryk 

3.Analiza falowa wybranej  struktury zawierającej obiekty cylindryczne 

wykonane  z metamateriału 

4. Modyfikacja  oprogramowania i badania  numeryczne  struktury   

Źródła 1.J. Mazur „Analiza struktur  zawierających grafem”  opracowanie 

2. R.Emani et al. „Analysis and  design  of  graphene –based surface 

plasmon waveguides switch at  long  wavelength Infrared  frequencies” 

IEEE Journal of Selected Topics  in Quantum  Electronics, vol 23., no. 

5,2017 

3. J.Gomez-Diaz et al. “Effect of  spatial  dispersion  on surface  waves 

propagating  along graphene  sheet “  IEEE Trans. On Antennas and 

Propagation”  vol .61, no.7, 2017 

Liczba wykonawców 1 

Uwagi  

 

 

 


