
Propozycje tematów magisterskich na rok akademicki 
2011/2012 

 
Tematy podstawowe 
1. 

 
2. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Badanie pasmowo-przepustowych filtrów falowodowych 
zrealizowanych w oparciu o prostokątne wnęki rezonansowe 

Tytuł w j. angielskim Research on waveguide bandpass filters composed of rectangular 
resonators coupled by rectangular irises. 

Opiekun pracy dr inż. Rafał Lech 
Konsultant pracy ---------- 
Cel pracy Projekt i badania filtrów falowodowych zrealizowanych w oparciu o 

prostokątne wnęki rezonansowe. Opracowanie oprogramowania 
komputerowego z graficznym interfejsem użytkownika (opcja) do 
analizy filtrów. 

Zadania do wykonania • Zadanie 1. Przegląd literatury przedmiotu 
• Zadanie 2. Opracowanie oprogramowania do obliczania 

parametrów rozproszenia prostokątnych wnęk rezonansowych 
zasilanych z falowodów prostokątnych 

• Zadanie 3. Opracowanie oprogramowania do analizy filtrów 
falowodowych złożonych z kaskadowego połączenia wnęk 
rezonansowych 

• Zadanie 4. Opracowanie graficznego interfejsu użytkownika 
(opcjonalnie) 

• Zadanie 5. Weryfikacja numeryczna uzyskanych wyników 
Literatura Publikacje w jęz. ang. 

Więcej informacji – pok. 725 
Uwagi Wymagana jest dobra znajomość Matlaba lub C\C++, 

Praca wymaga dobrego przygotowania matematycznego i 
numerycznego 
Przed wyborem tematu należy skontaktować się z prowadzącym. 

Dyplomant  

Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Szyk planarny anten mikropaskowych do radaru dopplerowskiego 

Tytuł w j. angielskim Planar microstrip array for Doppler radar 
Opiekun pracy Dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 
Konsultant pracy Dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 
Cel pracy Celem pracy jest zaprojektowanie, realizacja oraz pomiary 

parametrów szyku planarnego anten mikropaskowych do radaru 
Dopplera. W ramach pracy przewiduje się uwzględnienie efektu 
wzajemnego sprzężenia  pomiędzy antenami w szyku w procesie 
projektowania szyku. 

Zadania do wykonania • Zapoznanie się z literaturą w zakresie tematyki szyków 
planarnych anten mikropaskowych. 

• Projekt szyku z uwzględnieniem efektu sprzężeń pomiędzy 
promiennikami w szyku. 

• Realizacja szyku, pomiar jego parametrów (dopasowanie, 
charakterystyka promieniowania. 

Literatura 1.P. Bhartia, .V.S. Rao, .S. Tomar: Millimeter-Wave Microstrip and 
Printed Circuit Antennas, Artech House, 1991 
2. Bieżąca literature fachowa (IEEExplore) 

Uwagi Wymagana jest znajomość środowiska ADS (w tym ADS 
MOMENTUM) 

Dyplomant  



3. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Zintegrowany przesuwniki fazy na pasmo UWB. 

Tytuł w j. angielskim Integrated phase shifter for UWB band  
Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur 
Konsultant pracy Dr inż. W. Marynowski 
Cel pracy Opracowanie szerokopasmowego zintegrowanego przesuwnika  fazy 

na pasmo 2.5-8GHz w oparciu o sekcję  sprzęgacza . Analiza 
,symulacje ,realizacja układu i jego pomiary 

Zadania do wykonania 1. Przegląd  zintegrowanych  przesuwników fazy-wybór układu 
2. Symulacja parametrów rozproszenia (oprogramowanie  

komercjalne + własne. 
      3. Wykonanie układu i jego pomiary 

Literatura Prace IEEE on MTT 2 publikacje 
Uwagi Bierna znajomość języka angielskiego 
Dyplomant Specjalizacji IKB 
 
4. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Zastosowanie metody różnic skończonych do analizy prowadnic 
TEM  

Temat w jęz. angielskim Application of finite difference method to analysis of TEM guides 

Opiekun pracy dr inż. Piotr Kowalczyk 
Konsultant pracy ---- 
Cel pracy Opracowanie oprogramowania umożliwiającego analizę prowadnic 

TEM w oparciu o metodę różnic skończonych. Program powinien 
umożliwiać badanie linii o dowolnych geometriach (wykreślanie 
rozkładów pól oraz wyznaczanie parametrów charakterystycznych 
prowadnicy).  

Zadania do wykonania 1. Przegląd literatury przedmiotu 
2. Opracowanie oprogramowania służącego do analizy 

prowadnic we współrzędnych prostokątnych 
3. Opracowanie oprogramowania służącego do analizy 

prowadnic we współrzędnych cylindrycznych 
4. Wyznaczenie rozkładów pól i impedancji 

charakterystycznych dla kilku wybranych prowadnic 
5. Weryfikacja otrzymanych rezultatów 

Literatura publikacje w jęz. ang. 
więcej informacji – pok. 710 

Uwagi Praca wymaga dobrego przygotowania matematycznego i 
numerycznego 

Dyplomant  
 
 



5. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej (jęz. pol.) 

Zminiaturyzowana wielozakresowa antena monopolowa  

Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej (jęz. ang.) 

A compact multiband monopole antenna 

Opiekun pracy Dr hab. inż. Marek Kitliński 
Konsultant pracy  
Cel pracy Opracowanie zintegrowanej monopolowej struktury promieniującej 

przeznaczonej do pracy wielozakresowej i zapewniającej 
jednocześnie filtrację harmonicznych. 

Zadania do wykonania Przegląd literatury, ocena istniejących rozwiązań, wybór struktury, 
projekty anten, projekt układu zasilania, badania charakterystyk 
wykonanych prototypów. 

Źródła 1. A. Mallahzadeh, A. Foudazi ,….:A small-size pentaband hand-
shaped coplanar waveguide-fed monopole antenna, Microwave and 
Optical Technology Letters, vol. 53, No.7, July 2011, str.1576-1579 
2. P. Kurgan A. Bekasiewicz T. Żelaziński M. Kitliński: Filtrujące 
struktury EBG w układzie zasilania planarnej anteny szczelinowej, 
X Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo 2011. 

Liczba wykonawców 1 
Uwagi Literatura w jęz. angielskim, dużo pracy 

 
6. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej/inżynierskiej 

Wzmacniacze mocy do systemu WiMAX  

Temat w jęz. angielskim 
 

Power amplifiers for WiMAX systems 

Kierujący  pracą dr inż. Krzysztof Nyka 
Konsultant pracy  
Cel pracy Opracowanie i realizacja wybranych rozwiązań układów 

zlinearyzowanych wzmacniaczy mocy b.w.cz. do systemów WiMAX 
z modulacją OFDM  

Zagadnienia do opracowania - analiza wymagań systemu WiMAX pod kątem parametrów 
wzmacniaczy mocy 

- przegląd metod linearyzacji i poprawy sprawności wzmacniaczy 
mocy i wstępna ocena ich przydatności dla systemów z modulacją 
OFDM stosowaną w standardach WiMAX 

- opracowanie projektów tranzystorowych wzmacniaczy mocy z 2 
wybranymi technikami linearyzacji, np. Doherty, predistortion, 
cartesian feedback, w środowisku ADS 

- badania porównawcze zaimplementowanych w ADS metod 
linearyzacji 

- eksperymentalna weryfikacja modeli wielkosygnałowych 
tranzystorów mocy  

- szczegółowe opracowanie przykładowego projektu wzmacniacza 
na podstawie opracowanych środowisk projektowych 

Literatura 1. S.C. Cripps, Advanced Techniques in RF Power Amplifier 
Design, Artech House, 2002 

2. H.Liu, G. Li, OFDM-Based Broadband Wireless Networks: 
Design and Optimization, Wiley, 2005 

Uwagi Przed wyborem tematu należy skontaktować się z prowadzącym 
Dyplomant  
 
 
 
 
 
 



7. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej/inżynierskiej 

Planowanie sieci czujników bezprzewodowych z zastosowaniem 
symulatora ray-tracing 

Temat w jęz. angielskim Wireless sensor network planning using ray-tracing simulation 
Kierujący  pracą dr inż. Krzysztof Nyka 
Konsultant pracy dr inż. Łukasz Kulas 
Cel pracy Przystosowanie symulatora propagacji metodą ray-tracing (program 

AWE WinProp) do projektowania sieci czujników bezprzewodowych 
w zakresie 868MHz lub 2,4GHz 

Zagadnienia do opracowania • systematyczne badanie możliwości programu AWE WinProp do 
symulacji propagacji w planowaniu sieci radiokomunikacyjnych 

• ocena przydatności zaimplementowanej w WinProp metody ray-
tracing, na tle metod przybliżonych, do analizy propagacji w 
budynkach na częstotliwości 868 MHz i 2,4GHz 

• opracowanie metody parametrycznej aproksymacji rozkładu pola 
uzyskanego z symulacji ray-tracing 

• opracowanie i procedury optymalizacji rozkładu czujników w 
sieci o topologii mesh, w oparciu o aproksymowany model 
propagacji 

• numeryczna implementacja procedur weryfikacja pomiarowa 
Literatura 1. Paolo Santi, Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor 

Networks, Wiley, 2005 
2. WinProp - Wave Propagation & Network Planning Tool, AWE 
Communications, 2003 

Uwagi  
 
 

Dyplomant  
 

 
8. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Zoptymalizowane techniki modelowania numerycznego zastosowane 
do automatyzacji projektowania elektromagnetycznego. 

Tytuł w j. angielskim Techniques for optimized numerical modeling applied in EM design 
automation.   

Opiekun pracy dr inż. Michał Rewieński 
Konsultant pracy  
Cel pracy Celem pracy jest opracowanie metody obliczeniowej integrującej 

automatyczną technikę redukcji liczby równań z metodą 
rozwiązywania dużych problemów własnych pojawiających się w 
analizie struktur elektromagnetycznych, a następnie zastosowanie tej 
metody do modelowania filtrów oraz rezonatorów. 

Zadania do wykonania Zadania obejmują implementację prototypu opracowanej metody 
obliczeniowej (np. w środowisku Matlab) oraz ew. integrację z 
istniejącymi kodami obliczeniowymi dla macierzowych problemów 
własnych, jak również weryfikacja i testy wydajności prototypu dla 
zaawansowanych struktur filtrów i rezonatorów.  

Literatura Y. Sun, The filter algorithm for solving large-scale eigenproblems 
from accelerator simulations, Ph. D. thesis Stanford Univ., 2003 

Uwagi  
Dyplomant  
 
 
 
 
 
 
 
 



9. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Filtry pasmowo przepustowe ze sprzężeniami zależnymi od 
częstotliwości 

Tytuł w j. angielskim Band pass filters with frequency demendent coupling 

Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski 
Konsultant pracy dr inż Adam Lamęcki, mgr inż. Łukasz Szydłowski 
Cel pracy Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie kilku filtrów wysokiej 

selektywności w technologii  falowody prostokątnego lub SIW . 
Temat związany jest z realizowanym projektem badawczym 

Zadania do wykonania • Zapoznanie się z techniką syntezy filtrów metodą macierzy 
sprężeń 

• Utworzenie modeli elementów sprzęgających o 
charakterystykach zależnych od częstotliwości 

• Implementacja w środowisku Matlab i symulacje w  
• Projekt i realizacja filtru  

Literatura Richard J. Cameron , Raafat Mansour , Chandra M. Kudsia 
Microwave Filters for Communication Systems: Fundamentals, 
Design and Applications,  J. Wiley, 2007 
H. Yousef, S. Cheng, H. Kratz, “Substrate Integrated Waveguides 
(SIWs) in a Flexible Printed Circuit Board for Millimeter-Wave 
Applications”  Journal of Microelecromechanical Systems, vol. 18, 
pp 154-162, 2009 

Uwagi Filtry ze sprzęzeniami zależnymi od częstotliwości są nowy 
rowiązaniem w dziedzinie techniki mikrofalowej i pozwalają uzyskać 
duza selektywność przy  małych rozmiarach 
Wymagana jest znajomość środowiska Matlab w stopniu 
podstawowym.  

Dyplomant  
 
10. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Mikropaskowy promiennik szczelinowy   

Tytuł w j. angielskim Microstrip slot  radiator 
Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur 
Konsultant pracy  
Cel pracy Badanie  promienników w postaci  szczeliny wykonanych  w  pasku 

lub ekranie  linii  mikropaskowej prostej  i  zagiętej 
Zadania do wykonania 3. Prosta  analiza  szczeliny wykonanej  w jednym  z pasków  

linii  płaskorównoległej  modelującej  linię  mikropaskową  
4. Określenie  układu  zastępczego  szczeliny. 
5. Wykonanie układu promiennika i jego pomiary 
6. Projekt anteny  złożonej z dwóch szczelin 

Literatura Prace IEEE on MTT 2 publikacje 
Uwagi Bierna znajomość języka angielskiego 
Dyplomant Specjalizacji IKB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Aktywny system RFID dla zastosowań w ratownictwie morskim. 

Tytuł w j. angielskim Active RFID system for maritime search and rescue service 
Opiekun pracy dr inż Łukasz Kulas 
Konsultant pracy  
Cel pracy Celem pracy jest zbadanie możliwości wykorzystania dostępnych 

obecnie technologii bezprzewodowych w celu stworzenia koncepcji, 
a następnie wykonania systemu bezprzewodowego wspomagającego 
akcje ratownicze przeprowadzane na morzu. Opracowany system 
wykorzystywać będzie tzw. aktywne etykiety RFID zrealizowane 
według koncepcji stworzonej przez dyplomanta w oparciu o 
przeprowadzone badania rynku i zapotrzebowania wśród 
potencjalnych klientów. 

Zadania do wykonania • Zapoznanie się z działaniem systemów bezprzewodowych 
wspomagających morskie akcje ratownicze 

• Opracowanie założeń systemu 
• Opracowanie architektury systemu 
• Wytworzenie prototypu systemu 
• Przeprowadzenie testów systemu 

Literatura Ivan Stojmenovic “Handbook of Sensor Networks”, 
 

Uwagi Wymagana jest znajomość programowania w językach wysokiego 
poziomu (np. Matlab, C\C++), samodyscyplina, cierpliwość i 
zaangażowanie. 
 
Możliwa jest realizacja dyplomu przez dwie osoby. 
 
Przed wyborem tematu należy skontaktować się z opiekunem pracy. 

Dyplomant  
 
Tematy uzupełniające 
 
12. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Wydajne techniki numerycznej symulacji dużych sieci dostarczania 
mocy w układach scalonych. 

Tytuł w j. angielskim Efficient techniques for numerical simulation of large on-chip power 
distribution networks. 

Opiekun pracy dr inż. Michał Rewieński 
Konsultant pracy  
Cel pracy Celem pracy jest opracowanie metody obliczeniowej integrującej 

automatyczną technikę redukcji liczby równań z metodą 
rozwiązywania dużych układów równań liniowych oraz zastosowanie 
tej metody do symulacji sieci dostarczania mocy (ang. powernets) w 
układach scalonych. 

Zadania do wykonania Praca obejmuje: opracowanie metody szacowania i minimalizacji 
kosztu obliczeń, która optymalizowałaby czas rozwiązania układów 
równań; implementację prototypu (np. w środowisku Matlab), wraz z 
ew. integracją z istniejącymi kodami dla metod rozwiązywania 
układów liniowych; oraz testy prototypu dla przykładowych i 
rzeczywistych projektów układów dostarczania mocy. 

Literatura J. Rommes, WHA Schilders, „Efficient methods for Large Resistor 
Networks,” IEEE Transactions on Computed-Aided Design of 
Integrated Circuits and Systems, vol. 29, Jan. 2010 

Uwagi  
Dyplomant  

 
 
 



 
 
13. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Zastosowanie wydajnych metod obliczeniowych w modelowaniu 
dużych matryc pamięci w układach scalonych. 

Tytuł w j. angielskim Application of efficient computational techniques for modeling large 
memory circuits.  

Opiekun pracy dr inż. Michał Rewieński 
Konsultant pracy  
Cel pracy Zastosowanie i weryfikacja metod automatycznej redukcji liczby 

równań dla układów nieliniowych do szybkiego modelowania dużych 
matryc pamięci (dram, sram, flash) na poziomie tranzystora. 

Zadania do wykonania Implementacja metody automatycznej redukcji liczby równań w 
przypadku nieliniowym w ramach prostego symulatora obwodowego. 
Weryfikacja i testowanie zoptymalizowanych modeli dla układów 
pamięci. 

Literatura M. Striebel, J. Rommes, “Model order reduction of nonlinear 
systems: status, open issues and applications”, tech. report 
Technische Universitat Chemnitz, 2008 

Uwagi  
Dyplomant  

 
14. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Badanie zjawisk rozpraszania w filtrujących  strukturach 
periodycznych 

Tytuł w j. angielskim Research on scattering phenomena in periodic filtering structures 
Opiekun pracy dr inż. Rafał Lech 
Konsultant pracy ---------- 
Cel pracy Opracowanie oprogramowania komputerowego do analizy 

rozpraszania fali elektromagnetycznej od periodycznie rozłożonych 
obiektów rozpraszających. Analiza zjawisk rozpraszania w 
strukturach periodycznych. 

Zadania do wykonania • Zadanie 1. Przegląd literatury przedmiotu. 
• Zadanie 2. Opracowanie oprogramowania do obliczania 

parametrów rozproszenia warstw selektywnych złożonych z 
liniowego szyku periodycznie rozmieszczonych obiektów 
rozpraszających przy dowolnym padaniu fali EM. 

• Zadanie 3. Opracowanie oprogramowania do obliczania 
parametrów rozproszenia wielowarstwowych szyków 
periodycznych. 

• Zadanie 4. Analiza efektów rozpraszania. 
• Zadanie 5. Weryfikacja numeryczna uzyskanych wyników. 

Literatura Publikacje w jęz. ang. 
Więcej informacji – pok. 725 

Uwagi Wymagana jest dobra znajomość Matlaba lub C\C++, 
 
Praca wymaga dobrego przygotowania matematycznego i 
numerycznego 
 
Przed wyborem tematu należy skontaktować się z prowadzącym. 

Dyplomant  
 
 
 
 
 
 
 
 



15. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Badanie otwartych i zamkniętych prowadnic konforemnych 
wykonanych na rdzeniu ferrytowym o przekroju kołowym 

Tytuł w j. angielskim Research on open and closed conformal guides with ferrite circular 
rods 

Opiekun pracy dr inż. Rafał Lech 
Konsultant pracy ---------- 
Cel pracy Opracowanie oprogramowania komputerowego do wyznaczania 

współczynników propagacji i rozkładów pól w prowadnicach z 
rdzeniem ferrytowym. Badania prowadnic otwartych i zamkniętych. 

Zadania do wykonania • Zadanie 1. Przegląd literatury przedmiotu; 
• Zadanie 2.Opracowanie oprogramowania do obliczania 

współczynników propagacji prowadnic z rdzeniem ferrytowym. 
• Zadanie 3.Opracowanie oprogramowania do obliczania rozkładu 

pól w prowadnicach ferrytowych 
• Zadanie 5.Weryfikacja numeryczna uzyskanych wyników 

Literatura „Ferrites at microwave frequencies” A. J. Baden Fuller, Peter 
Peregrinus Ltd., London, UK 

Uwagi Wymagana jest dobra znajomość Matlaba lub C\C++, 
Praca wymaga dobrego przygotowania matematycznego i 
numerycznego 
 
Przed wyborem tematu należy skontaktować się z prowadzącym. 

Dyplomant  
 
16. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej/inżynierskiej 

Szyk antenowy z przełączaną wiązka do czytnika UHF RFID  

Temat w jęz. angielskim Switched beam antenna array for UHF RFID reader 
Kierujący  pracą dr inż. Krzysztof Nyka 
Konsultant pracy dr inż. Łukasz Kulas 
Cel pracy Zaprojektowanie i wykonanie systemu promienników wraz z 

układami zasilania składające się na antenę do czytnika UHF RFID 
(868MHz). Szyk antenowy będzie opierał się na promiennikach w 
dowolnej technologii. Przełączanie wiązki może wykorzystywać 
dowolną koncepcję (przełączanie promienników lub parametrów 
zasilania promienników).  Antena powinna być przystosowana do 
czytnika etykiet pasywnych w zakresie UHF przeznaczonego do 
zdalnej identyfikacji zasobów w systemach logistycznych 

Zagadnienia do opracowania - Zapoznanie się z technologią UHF RFID i zasadami kształtowania 
i przełączania wiązki w szykach antenowych w celu określenia 
wymagań projektowych 

- Przegląd konstrukcji promienników (zwłaszcza planarnych) i 
układów zasilania szyku pod kątem zastosowań w systemie RFID 

- Projekt promienników i układu zasilania do szyku antenowego  
- Wykonanie promienników oraz układów zasilania promienników 

oraz ich weryfikacja pomiarowa  
- Montaż kompletnego szyku antenowego w kilku wybranych 

konfiguracjach 
- Pomiary promienników i gotowej anteny za  pomocą analizatora 

sieci b.w.cz. oraz komory bezechowej  
- Weryfikacja działania szyku w systemie RFID 

Literatura 3. “RFID and Contactless Smart Card Applications”, Dominique 
Paret, John Wiley & Sons Ltd, 2005 
4. „Microstrip Antenna Design Handbook”, P.Barthia, Artech 
House, 2001 

Uwagi Przed wyborem tematu należy skontaktować się z prowadzącym 
Dyplomant  



17. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Szybkie obliczenia elektromagnetyczne z wykorzystaniem 
akceleratorów sprzętowych   i języka OpenCL 

Tytuł w j. angielskim EM Simulations with hardware acceleration using OpenCL 
Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski  
Konsultant pracy dr inż Adam Lamęcki, mgr inż. Adam Dziekoński 
Cel pracy Od niedawna trwają intensywne prace nad zastąpieniem w 

obliczeniach numerycznych  tradycyjnych procesorów przez 
akceleratory wykorzysujące procesory graficzne. Z drugiej strony 
coraz popularniejsze stają się tradycyjne  procesory wielordzeniowe  
Do niedawna każdy typ jednostki wymagał opracowania 
specyficznego kodu, a więc trudno było osiągnąć przenaszalność 
programów przy zmianie  jednostki obliczeniowej  W roku 2009 
opracowano nowy bazujący na C język programowania o nazwie 
OpenCL, który pozwala pisać kody uniwersalne.  Celem pracy jest 
utworzenie uniwersalnego przenaszalnego kodu w języku OpenCL 
stanowiącego implementację wybranych  algorytmów  stosowanych  
w symulacji pełnofalowej  układów mikrofalowych i anten. W 
kolejnym kroku zostanie zbadana wydajności programu w 
środowisku wielordzeniowym (4-8 rdzeni w przypadku CPU i 480 
rdzeni w przypadku procesora graficznego Fermi) iemat związany 
jest z realizowanym projektem międzynarodowym COST ASSIST 

Zadania do wykonania • Zapoznanie się algorytmami stosowanymi w analizie 
numerycznej pól elektromagnetycznych  

• Zapoznanie się ze specyfiką obliczeń z wykorzystaniem 
akceleratorów graficznych z wykorzystania technologii 
CUDA i OpenCL 

• Implementacja wybranych algorytmów w języku OpenCL  
• Weryfikacja wyników i porównanie wydajności 

opracowanych programów w różnych środowiskach 
sprzętowych (Fermi, i7, Xeon) 

Literatura l www.gpgpu.org,  www.khronos.org/opencl/ 
Uwagi Od dyplomanta wymagane są umiejętności programowania w języku 

C/C++. Podstawowa znajomość zagadnień związanych z polem 
elektromagnetycznym nie jest wymagana, lecz pożądana.  W wyniku 
pracy powstanie unikalne oprogramowanie CAD 

Dyplomant  
 



18. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Metoda elementów skończonych w projektowaniu filtrów 
falowodowych 

Tytuł w j. angielskim Waveguide filter design based on the finite element method 
Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski 
Konsultant pracy dr inż Adam Lamęcki,  
Cel pracy Celem pracy jest opracowanie 2 wymiarowego pełnofalowego 

symulatora układów mikrofalowych wykorzystującego metodę 
elementów skończonych a następnie wykorzystanie tego symulatora 
do zaprojektowania filtru falowodowego o złożonej charakterystyce 

Zadania do wykonania • Zapoznanie się metodą elementów skończonych w 2 
wymiarach 

• Zapoznanie się z metodami generacji siatki nieregularnej w 2 
wymiarach   

• Implementacja metody  w środowisku Matlab dla 
rezonatorów i układów falowodowych 

• Projekt filtru (i ew realizacja) 
Literatura Pelosi, G „Quick finite elements for electromagnetic waves” Artech 

House 
2009 

Uwagi Metoda elementów skończonych to jedna z najważniejszych technik 
symulacji elektromagnetycznej układów.- stosowana w 
komercyjnych symulatorach HFSS i AMDS. Dyplomant zapozna się 
z podstawami teoretycznymi metody i przygotuje własny 
dwuwymiarowy symulator pozwalający analizować rezonatory i 
układy falowodowe o dowolnym kształcie. Za pomocą własnego 
symulatora zaprojektowany zostanie wybrany filtr falowodowy. 
Wymagana jest znajomość środowiska Matlab w stopniu 
podstawowym.  

Dyplomant  
 



19. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Techniki przetwarzania równoległego w rozwiązywaniu problemów 
elektromagnetycznych metodą elementów skończonych 

Tytuł w j. angielskim Techniques of parallel processing applied for solution of 
electromagnetics problems with finite element method. 

Opiekun pracy Prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski 
Konsultant pracy dr inż Adam Lamęcki,  
Cel pracy Celem pracy jest rozpoznanie  możliwości  znacznego skrócenia 

czasu  symulacji elektromagnetycznych poprzez zastosowanie 
przetwarzania roproszonego.  
 

Zadania do wykonania • Zapoznanie się metodą elementów skończonych 
• Zapoznanie się z istniejącymi pakietami rozwiązywania 

układów równań liniowych wykorzystujących przetwarzania 
równoległe 

• Praktyczne wykorzystanie wybranego pakietu do rozwiązania 
układu równań powstałego w metodzie elementów 
skończonych 

• Testy wydajności i skalowalności 
Literatura  
Uwagi Metoda elementów skończonych to jedna z najważniejszych technik 

symulacji elektromagnetycznej układów.- stosowana w 
komercyjnych symulatorach HFSS i AMDS. Jednym z kluczowych 
etapów symulacji metodą FEM jest rozwiązanie układu równań 
liniowych. Dyplomant zapozna się z istniejącymi pakietami 
wspierającymi rozwiązywanie układów równań z wykorzystaniem 
algorytmów równoległych zaimplementowanych z wykorzystaniem 
MPI, następnie wykorzysta wybrany pakiet do rozwiązania 
praktycznych problemów powstających w symulacji 
elektromagnetycznej złożonych struktur  oraz przeprowadzi testy 
skalowalności.  
 
Wymagania: znajomość C/C++, środowisk programistycznych 
Windows / Linux 

Dyplomant  
 
20. 

Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej (jęz. pol.) 

Dzielone rezonatory pierścieniowe w układach zminiaturyzowanych 
filtrów planarnych  

Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej (jęz. ang.) 

Split ring resonators (SRRs) applied in planar compact low-pass filter 
constructions 

Opiekun pracy Dr hab. inż. Marek Kitliński 
Konsultant pracy  
Cel pracy Analiza, projektowanie, optymalizacja struktur dzielonych 

rezonatorów pierścieniowych. Opracowanie zminiaturyzowanej 
konstrukcji filtru dolnoprzepustowego o poprawionych 
charakterystykach transmisyjnych. 

Zadania do wykonania Przegląd literatury, ocena istniejących rozwiązań, wybór struktury, 
projekty filtrów, badania charakterystyk wykonanych prototypów. 
 

Źródła 1. S.S. Karthikeyan, R.S. Kshetrimayum, “Compact, deep, and wide 
rejection bandwidth low-pass filter using open complementary split 
ring resonator”, Microwave and Optical Technology Letters, vol.53, 
No4, April 2011,  str. 845-848 

Liczba wykonawców 1 
Uwagi Literatura w jęz. angielskim, dużo pracy 

 



21. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

System lokalizacji wewnątrz budynków dla zastosowań w logistyce 

Tytuł w j. angielskim Indoor positioning system for applications in logistics 
Opiekun pracy dr inż Łukasz Kulas 
Konsultant pracy  
Cel pracy Celem pracy jest zbadanie możliwości wykorzystania dostępnych 

obecnie technik lokalizacji wewnątrz budynków w celu określenia 
optymalnych sposobów ich użycia w logistyce. W ramach dyplomu 
opracowana zostanie koncepcja przykładowego systemu, który 
następnie zostanie zrealizowany i przebadany. 
 

Zadania do wykonania • Zapoznanie się z działaniem systemów lokalizacji wewnątrz 
budynków 

• Opracowanie założeń systemu do zastosowań w logistyce 
• Wytworzenie prototypu systemu 
• Opracowanie oprogramowania sterującego 
• Przeprowadzenie testów systemu 

Literatura Alan Bensky „Wireless Positioning Technologies and Applications”, 
 

Uwagi Wymagana jest znajomość programowania w językach wysokiego 
poziomu (np. Matlab, C\C++). 
Przed wyborem tematu należy skontaktować się z opiekunem pracy. 

Dyplomant  
 
22. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Programowalna kamera inteligentna. 

Tytuł w j. angielskim Programmable intelligent camera 
Opiekun pracy dr inż Łukasz Kulas 
Konsultant pracy  
Cel pracy Celem pracy jest wykorzystanie opracowanej w Centrum 

Doskonałości WiComm miniaturowej kamery opartej na procesorze 
BlackFin w celu stworzenia programowalnej kamery inteligentnej. 
Opracowana kamera będzie w sposób ciągły przetwarzała informacje 
uzyskane z zarejestrowanego obrazu, interpretowała je, a następnie 
wysyłała do użytkownika.  

Zadania do wykonania • Zapoznanie się z konstrukcją kamery oraz sposobem 
tworzenia oprogramowania na procesor BlackFin 

• Stworzenie architektury oprogramowania 
• Wytworzenie bibliotek oprogramowania - sterowników 
• Opracowanie platformy umożliwiającej zdalne 

programowanie kamery (np. serwis www) 
• Stworzenie funkcjonalnego prototypu 
• Przeprowadzenie testów 

Literatura Dokumentacja kamery opartej na procesorze BlackFin (WiComm) 
Zestaw tutoriali umożliwiających samodzielne poznanie zasad 
programowania na procesorze BlackFin (WiComm) 

Uwagi Wymagana jest znajomość programowania w językach wysokiego 
poziomu (np. Matlab, C\C++), samodyscyplina, cierpliwość i 
zaangażowanie. Tworzenie sterowników i uruchamianie bibliotek na 
procesorze BlackFin wymagać będzie dużego nakładu pracy i 
wytrwałości. 
Możliwa jest realizacja dyplomu przez dwie osoby. 
 
Przed wyborem tematu należy skontaktować się z opiekunem pracy. 

Dyplomant  
 
 



23. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Dipolowa antena planarna dla systemu UWB 

Tytuł w j. angielskim Planar Dipole UWB Antenaa  
Opiekun pracy Dr hab. inż. Włodzinmierz Zieniutycz 
Konsultant pracy Mgr inż. Łukasz Sorokosz 
Cel pracy Celem pracy jest zaprojektowanie realizacja oraz pomiary 

parametrów dipolowej anteny planarnej do systemy UWB. W ramach 
pracy przewiduje się dokonanie przeglądu literaturowego struktur 
dipolowych, projekt, realizację oraz pomiary parametrów anteny. 
 

Zadania do wykonania • Przegląd literaturowy anten planarnych dla systemu UWB 
• Wybór rozwiązania konstrukcyjnego anteny. 
• Projekt anteny, jej realizacja oraz pomiary parametrów 

(dopasowanie, charakterystyka promieniowania). 
Literatura  
Uwagi Praca wymaga znajomości środowiska ADS MOMENTUM. 

 
Dyplomant  

 

24. 
Temat pracy dyplomowej  
magisterskiej 

Modelowanie elementów sceny dla metody Ray-Tacing. 

Tytuł w j. angielskim Scene elements modeling for Ray-Tracing method. 
Opiekun pracy Dr inż. Łukasz Kulas 
Konsultant pracy - 
Cel pracy Ray-Tracing jest jedną z najpopularniejszych metod stosownych w 

projektowaniu systemów bezprzewodowych. Polega ona na tzw. 
wystrzeliwaniu promieniu z nadajnika(ów), które następnie w trakcie 
analizy podlegają interakcji z elementami sceny (np. budynki, ściany 
wewnątrz budynków lub ukształtowanie terenu) ulegając odbiciu, 
tłumieniu czy dyfrakcji. Jednym z najważniejszych zagadnień 
metody Ray-Tracing jest modelowanie elementów sceny (przeszkód 
występujących np. w budynkach) w taki sposób, aby łatwo można 
było uwzględnić efekty jakim podlega fala elektromagnetyczna 
podczas interakcji z nimi. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod 
modelowania elementów sceny (np. sztuczne sieci neuronowe, 
modele parametryczne, itp.) można stworzyć symulator propagacji 
wewnątrz budynków o odpowiednio wysokiej dokładności. 
Celem pracy jest implementacja własnego algorytmu Ray-Tracing 
wykorzystującego nowe metody modelowania elementów sceny w 
celu poprawienia dokładności standardowej metody Ray-Tracing. 

Zadania do wykonania • Zapoznanie się z implementacją algorytmów Ray-Tracing 
• Zapoznanie się z możliwościami modelowania elementów 

sceny 
• Implementacja algorytmu Ray-Tracing 
• Implementacja algorytmu do modelowania elementów sceny 

dla metody Ray-Tracing 
• Weryfikacja wyników 

Literatura www.remcom.com, www.awe-communications.com, 
Uwagi Od dyplomanta wymagane są umiejętności programowania w języku 

Matlab. Wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień 
związanych z polem elektromagnetycznym (odbicie, transmisja, 
rozumienie równania fali płaskiej, itp.). W wyniku pracy powstanie 
unikalne oprogramowanie CAD do projektowania systemów 
bezprzewodowych oraz publikacja, która będzie prezentowana na 
konferencji międzynarodowej. 
Przed wyborem tematu należy skontaktować się z opiekunem pracy. 

Dyplomant  
 


