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Informacje o Zakładzie Techniki Cyfrowej 

 Zakład Techniki Cyfrowej specjalizuje się w: 
 projektowaniu i zastosowaniach szeroko pojętych systemów cyfrowych 

z użyciem najnowszych technologii mikroelektronicznych (FPGA, 
mikroprocesory, ASIC) 

 w szczególności opracowywaniu metod i urządzeo do precyzyjnego 
metrologii czasu oraz zastosowao biomedycznych 

 
 Zasoby: 

 1 laboratorium badawcze 

 5 laboratoriów dydaktycznych 

 12 pracowników 

 



Informacje o Zakładzie Techniki Cyfrowej 

 Laboratorium badawcze  
 wysokiej klasy stacje robocze, drukarka 3D,                            zegary 

atomowe, komora klimatyczna, 
 oscyloskopy, urządzenia pomiarowe,  
zasilacze, generatory sygnałowe                        

 dostępne do realizacji prac dyplomowych                                                     
studentów! 

 Szeroki wybór płyt ewaluacyjnych i modułów 
 z układami FPGA (w tym najnowsze układy różnych producentów: Xilinx, 

Intel, Microsemi, Lattice)  

 z mikroprocesorami (ARM Cortex, AVR, PIC) 

 typu Single Board Computer (Raspberry Pi, Arduino) 

 układy peryferyjne (np. wyświetlacze LCD, moduły GPS, GSM, WiFi, 
Bluetooth) 



Wybrane osiągnięcia dyplomantów Zakładu Techniki Cyfrowej 

 Konkurs Rektora WAT na najlepszą prace dyplomową: 
 I-miejsce 2014/2015,  I-miejsce 2016/2017 

 Konkurs Dziekana WEL na najlepszą prace dyplomową: 
 I-miejsce 2017/2018, 2018/2019 II-miejsce 2017/2018, II-miejsce 

2016/2017 

 3 wyróżnienia 2017/2018, 2 wyróżnienia 2016/2017, 2 wyróżnienia 
2015/2016 

 III miejsce w finałach krajowych ImagineCup organizowanych 
przez firmę Microsoft (2014) 



Inne osiągnięcia dyplomantów Zakładu Techniki Cyfrowej 

 Udział w konferencjach naukowych: 

 Reprogramowalne układy Cyfrowe RUC, Szczecin – wystąpienia 

 SECON, Warszawa - organizacja konferencji i wystąpienia 

 publikacje w czasopiśmiach naukowym 

 Udział w projektach (z wynagrodzeniem !): 
 Detektor wczesnych objawów zmęczenia jako element poprawy                           

bezpieczeostwa kierowania pojazdem – 3 studentów  

 Innowacyjny hełm strażacki zintegrowany z obserwacyjnym  
systemem termowizyjnym … – 2 studentów  

 Interpolacyjne metody przetwarzania czasowo-cyfrowego  
z kodowaniem wielokrotnym i niezależnymi liniami kodującymi  
o pikosekundowej rozdzielczości – 1 student 

 Studia indywidualne – dopasowanie programu studiów do 
indywidualnych zainteresowao studenta 

 Studia doktoranckie, staż, praca – możliwośd dołączenia do naszego 
zespołu badawczego  
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Propozycje tematów prac dyplomowych 

UWAGA!  
 

Możliwe są modyfikacje proponowanych tematów oraz 
zgłaszanie własnych - należy to uzgodnid indywidualnie 
z promotorem. 
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Kierownik pracy:  prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet 
email:  ryszard.szplet@wat.edu.pl,  p. 202/45,  tel. 261 837 630 

TEMAT PRACY: Analiza parametrów wzorców częstotliwości 
w kontekście wymagao metrologii czasu 

ZAGADNIENIA: 

• Kwarcowe źródła sygnału zegarowego 

• Atomowe źródła sygnału zegarowego 

• Parametry źródeł i wymagania metrologii czasu 

• Badania eksperymentalne wybranych źródeł                                
sygnału zegarowego 

• Porównanie źródeł w kontekście wymagao metrologii czasu. Wnioski 

http://www.google.pl/imgres?q=sekunda+SI&start=173&sa=X&biw=1536&bih=906&tbm=isch&tbnid=wdSMSDBCC413UM:&imgrefurl=http://odkrywcy.pl/gid,13991826,img,13992043,page,4,title,Ile-wazy-kilogram,galeriazdjecie.html&docid=lkNffyOg_D8XoM&itg=1&imgurl=http://i.wp.pl/a/f/jpeg/27983/measurosiem.jpeg&w=550&h=362&ei=OMkXUs3VIIKG4ASbnYG4Aw&zoom=1&ved=1t:3588,r:76,s:100,i:232&iact=rc&page=6&tbnh=178&tbnw=251&ndsp=31&tx=167&ty=98


Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet 
email:  ryszard.szplet@wat.edu.pl,  p. 202/45,  tel. 261 837 630 

TEMAT PRACY: Metody i techniki przechowywania danych 

ZAGADNIENIA: 

• Współczesne pamięci półprzewodnikowe. Bloki pamięci 
wbudowane w układach FPGA 

• Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

• Przechowywanie danych w chmurze 

• Specjalne rodzaje pamięci 

• Badania eksperymentalne pamięci w układach FPGA 

• Porównanie metod i technik pamięciowych. Wnioski 

http://www.purepc.pl/pamieci_masowe/google_niezawodnosc_dyskow_hdd_traci_na_znaczeniu
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Kierownik pracy:  prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet 
email:  ryszard.szplet@wat.edu.pl,  p. 202/45,  tel. 261 837 630 

TEMAT PRACY: Metody transferu czasu i częstotliwości 

ZAGADNIENIA: 

• Współczesne wzorce częstotliwości 

• Skale czasu i ich synchronizacja 

• Metody globalnego i lokalnego transferu czasu i częstotliwości 

• Porównanie dokładności metod transferu czasu i częstotliwości 

• Analiza quasi-optymalnego systemu transferu czasu w kontekście 
zasięgu 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHWuvmes8gCFYKfcgodbUEKjQ&url=http://site.techgeo.com.br/geodesia/&bvm=bv.104615367,d.bGQ&psig=AFQjCNGn66mCuDBERJZTxJouOaJGZGZJOg&ust=1444405722750916


Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet 
email:  ryszard.szplet@wat.edu.pl,  p. 202/45,  tel. 261 837 630 

TEMAT PRACY: 
Analiza właściwości funkcjonalnych i parametrów 
technicznych wybranych układów FPGA 

ZAGADNIENIA: 

• Architektury i zasoby logiczne najnowszych układów FPGA 

• Środowiska programowe do projektowania z układami FPGA 

• Opracowanie testów szybkości działania wybranych układów  

• Wykonanie badao eksperymentalnych 

• Opracowanie wyników. Wnioski 

http://blog.kamami.pl/?cat=74
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Kierownik pracy:  prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet 
email:  ryszard.szplet@wat.edu.pl,  p. 202/45,  tel. 261 837 630 

TEMAT PRACY: 
Analiza właściwości układów Rad-Hard FPGA     
do zastosowao kosmicznych  

ZAGADNIENIA: 

• Architektury i zasoby logiczne układów Rad-Hard FPGA 

• Środowiska programowe do projektowania z układami Rad-Hard FPGA 

• Opracowanie projektów i implementacja układów testowych 

• Wykonanie eksperymentalnych badao porównawczych z układami do 
zastosowao naziemnych 

• Opracowanie wyników. Wnioski 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjgsayf79zWAhUJJ5oKHSImDDcQjRwIBw&url=http://www.atmel.com/products/rad-hard/rad-hard-fpgas/default.aspx&psig=AOvVaw28yB-BW6iq3BuwBgWB2Sdv&ust=1507409241076092
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Kierownik pracy:  prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet 
email:  ryszard.szplet@wat.edu.pl,  p. 202/45,  tel. 261 837 630 

TEMAT PRACY: 
Wysokorozdzielcza linia opóźniająca          
w programowalnej matrycy bramkowej 
z dynamiczną rekonfiguracją 

ZAGADNIENIA: 

• Sposoby realizacji linii opóźniających w układach programowalnych 

• Rodzaje rekonfiguracji układów FPGA 

• Projekt wysokorozdzielczej linii opóźniającej z użyciem rekonfiguracji 
dynamicznej układu FPGA 

• Wykonanie modelu zaprojektowanego układu  

• Badania eksperymentalne. Wnioski. 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://ep.com.pl/images/norm/8/1/7/1481758_zabezpieczenie.jpg&imgrefurl=https://ep.com.pl/artykuly/10618-Zabezpieczenia_w_systemie_embdeded.html&docid=4VUY3gOXKC3TMM&tbnid=MSsbiU2vIDBGPM:&vet=12ahUKEwjd4LmG6c3ZAhXD_SwKHV_GBf84ZBAzKA0wDXoECAAQDg..i&w=777&h=543&bih=1059&biw=2752&q=rekonfiguracja dynamiczna fpga&ved=2ahUKEwjd4LmG6c3ZAhXD_SwKHV_GBf84ZBAzKA0wDXoECAAQDg&iact=mrc&uact=8


Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet 
email:  ryszard.szplet@wat.edu.pl,  p. 202/45,  tel. 261 837 630 

TEMAT PRACY: Scalony przetwornik czas-liczba oparty 
na zmodyfikowanej metodzie noniusza 

ZAGADNIENIA: 

• Metody przetwarzania czas-liczba. 

• Analiza możliwości realizacji układu przetwornika opartego na 
zmodyfikowanej metodzie noniusza w układzie FPGA. 

• Projekt i badania symulacyjne przetwornika. 

• Wykonanie modelu przetwornika. 

• Badania eksperymentalne. Wnioski. 

http://elektronikab2b.pl/technika/19786-probkowanie-sygnalow-z-przeplotem-czasowym-pozwala-pokonac-wiele-ograniczen-ukladowych
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Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet 
email:  ryszard.szplet@wat.edu.pl,  p. 202/45,  tel. 261 837 630 

TEMAT PRACY: Badania układów synchronizacji 
w precyzyjnych licznikach czasu 

ZAGADNIENIA: 

• Efekt metastabilności przerzutników. 

• Podstawowe układy synchronizatorów. 

• Projekty i badania symulacyjne wybranych układów synchronizacji. 

• Wykonanie modeli zaprojektowanych układów. 

• Badania eksperymentalne. Wnioski. 

http://theanswer.blog.pl/tag/synchronizacja/
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TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Poniecki 
    email:  andrzej.poniecki@wat.edu.pl,  p. 22/45,  tel. 261 837843 

Projekt specjalizowanego interfejsu danych         
dla interpolatora cyfrowego  

• Opis modułów dostępowych dla danych sygnałowych i parametryzujących 
kanału interpolacyjnego up-konwertera typu GC5016 

• Projekt struktury interfejsu danych parametryzujących kanału 
interpolacyjnego up-konwertera typu GC5016 w języku VHDL 

• Projekt oprogramowania sterującego interfejsem danych parametryzujących 
up-konwertera w wybranym języku (C, Matlab)  

• Opracowanie wniosków i edycja pracy 
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TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

• Charakterystyka głębokich sieci neuronowych 

• Charakterystyka pakietu Matlab ’Deep learning HDL toolbox’  

• Projekt rozpoznania określonego przedmiotu na zdjęciach z wykorzystaniem 
głębokich sieci neuronowych i pakietu ’Deep learning HDL toolbox’  

• Implementacja projektu w strukturze FPGA 

• Opracowanie wniosków i edycja pracy 

Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Poniecki 
    email:  andrzej.poniecki@wat.edu.pl,  p. 22/45,  tel. 261 837843 

Projekt realizacji wybranej struktury głębokiej sieci 
neuronowej w układzie FPGA 
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TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

• Charakterystyka głębokich sieci neuronowych 

• Charakterystyka pakietu Matlab ’Deep learning HDL toolbox’  

• Przykłady projektów wykorzystania pakietu ’Deep learning HDL toolbox’  

• Propozycje zadao i metodyka ich tworzenia wraz z implementacją projektów 
w strukturze FPGA 

• Opracowanie wniosków i edycja pracy 

Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Poniecki 
    email:  andrzej.poniecki@wat.edu.pl,  p. 22/45,  tel. 261 837843 

Projekt dwiczenia laboratoryjnego wykorzystania 
pakietu Matlab ’Deep learning HDL toolbox’ 
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TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Poniecki 
    email:  andrzej.poniecki@wat.edu.pl,  p. 22/45,  tel. 261 837843 

Oscyloskop z wykorzystaniem modułu 
STM32F746G-Discovery 

• Opis modułu STM32F746G-Discovery 

• Oprogramowanie oscyloskopu z funkcją FFT 

• Testy funkcjonalności ekranu dotykowego i dokładności pomiarów 

• Opracowanie wniosków i edycja pracy 
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TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Poniecki 
    email:  andrzej.poniecki@wat.edu.pl,  p. 22/45,  tel. 261 837843 

Analizator logiczny z wykorzystaniem modułu 
STM32F746G-Discovery 

• Opis modułu STM32F746G-Discovery 

• Oprogramowanie analizatora logicznego z funkcją rozpoznawania danych 

• Testy funkcjonalności ekranu dotykowego i dokładności pomiarów 

• Opracowanie wniosków i edycja pracy 
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TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Poniecki 
    email:  andrzej.poniecki@wat.edu.pl,  p. 22/45,  tel. 261 837843 

Analiza funkcjonalności wybranego 
mikrofalowego czujnika ruchu 

• Charakterystyka czujnika 

• Projekt wykorzystania wybranego czujnika 

• Oprogramowanie mikrokontrolera sterującego  

• Opracowanie wniosków i edycja pracy 
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TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

• Wybór środowiska projektowego 

• Projekt aplikacji smartfonowej na zaproponowany temat 

• Opracowanie wniosków i edycja pracy 

Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Poniecki 
    email:  andrzej.poniecki@wat.edu.pl,  p. 22/45,  tel. 261 837843 

Projekt aplikacji na zaproponowany temat   
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TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Poniecki 
    email:  andrzej.poniecki@wat.edu.pl,  p. 22/45,  tel. 261 837843 

Analiza systemu LIDAR’owego 

• Charakterystyka systemu LIDAR’owego  

• Projekt wykorzystania wybranego modułu laserowego 

• Oprogramowanie mikrokontrolera sterującego  

• Opracowanie wniosków i edycja pracy 
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ZAGADNIENIA: 

Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Poniecki 
    email:  andrzej.poniecki@wat.edu.pl,  p. 22/45,  tel. 261 837843 

Analiza możliwości wykorzystania szybkich 
przetworników ADC we współpracy z układami FPGA  

• Przegląd szybkich i super szybkich (np. ADC083000) przetworników ADC 

• Analiza ilości otrzymywanych danych  i dostępności pamięci 

• Projekt interfejsu sterującego wybranym przetwornikiem ADC w języku VHDL 

• Opracowanie wniosków i edycja pracy 

TEMAT PRACY: 
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TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

• Funkcje prototypowej karty pomiarowej 

• Charakterystyka środowiska programowego Matlab 

• Projekt interfejsu graficznego karty pomiarowej sterowanej magistralą USB 

• Opracowanie wniosków i edycja pracy 

Kierownik pracy: dr inż. Andrzej Poniecki 
    email:  andrzej.poniecki@wat.edu.pl,  p. 22/45,  tel. 261 837843 

Projekt interfejsu graficznego prototypowej karty 
pomiarowej w środowisku Matlab 
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Kierownik pracy:  dr inż. Zbigniew Jachna 

    email:  zbigniew.jachna@wat.edu.pl,  p. 124/45,  tel. 261 839815 

TEMAT PRACY: Implementacja standardu SCPI w analizatorach 
odcinków czasu MTC108 

ZAGADNIENIA: 

• Analiza standardu języka SCPI pod względem możliwości adaptacji w 

w analizatorze MTC108.  

• Opracowanie zestawu poleceń SCPI przeznaczonych do 
implementacji.  

• Opracowanie modułu sprzętowego i/lub programowego. 

• Weryfikacja działania. 

• Wnioski. 
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Kierownik pracy:  dr inż. Zbigniew Jachna 

    email:  zbigniew.jachna@wat.edu.pl,  p. 124/45,  tel. 261 839815 

TEMAT PRACY: Projekt interfejsu użytkownika do licznika zdarzeo  
A033-ET 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd rozwiązao firmowych.  

• Analiza trybów pracy licznika A033-ET.  

• Opracowanie graficznego interfejsu użytkownika oraz zestawu potrzebnych 
funkcji sterujących. 

• Wykonanie i weryfikacja oprogramowania. 

• Wnioski. 
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Kierownik pracy:  dr inż. Zbigniew Jachna 

    email:  zbigniew.jachna@wat.edu.pl,  p. 124/45,  tel. 261 839815 

TEMAT PRACY: Projekt demonstratora światłowodowej transmisji 
danych pomiędzy układami FPGA 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd literatury n.t. standardów transmisji światłowodowej pod względem 

możliwości wykorzystania układów FPGA. 

• Koncepcja zestawu demonstracyjnego (założenia, zasada działania). 

• Opracowanie projektu układów FPGA oraz interfejsu użytkownika.  

• Wykonanie testów oraz dokumentacji projektowej. 

• Redakcja tekstu pracy. 
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Kierownik pracy:  dr inż. Zbigniew Jachna 

    email:  zbigniew.jachna@wat.edu.pl,  p. 124/45,  tel. 261 839815 

TEMAT PRACY: Dynamiczna  kalibracja precyzyjnych liczników czasu 
realizowanych w układach FPGA 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd literatury n.t. metod kalibracji precyzyjnych liczników czasu. 

• Opracowanie algorytmu dynamicznej kalibracji licznika wielokanałowego oraz 

koncepcji jego realizacji w układzie FPGA. 

• Projekt układu demonstracyjnego.   

• Badania eksperymentalne. 

• Opracowanie wniosków i dokumentacji. 
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Kierownik pracy:  dr inż. Zbigniew Jachna 

 email:  zbigniew.jachna@wat.edu.pl,  p. 124/45,  tel. 261 839815 

TEMAT PRACY: Moduł stabilizacji temperatury wewnętrznej układów 
FPGA z wbudowanymi blokami XADC 

ZAGADNIENIA: 

• Charakterystyka konwerterów XADC występujących w układach serii 7 (Xilinx). 

• Koncepcja układu do regulacji temperatury.  

• Opracowanie modułu automatycznej kontroli temperatury wewnątrznej układu 

FPGA. 

• Wykonanie testów oraz opracowanie dokumentacji. 

• Wnioski. 
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Kierownik pracy:  dr inż. Zbigniew Jachna 

 email:  zbigniew.jachna@wat.edu.pl,  p. 124/45,  tel. 261 839815 

TEMAT PRACY: Interfejs USB3.0 do licznika czasu i częstotliwości 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd możliwości zastosowania interfejsu USB3.0 do sterowania licznikiem  

czasu i częstotliwości. 

• Wybór rozwiązania oraz zestawienie stanowiska kontrolno-pomiarowego.  

• Opracowanie modułu sterującego transmisją danych w układzie FPGA.  

• Opracowanie aplikacji sterującej. 

• Wykonanie testów funkcjonalnych i czasowych. 

• Wnioski. 
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Kierownik pracy:  dr inż. Rafał Szymanowski 
    email: rafal.szymanowski@wat.edu.pl,  p. 17/45,  tel. 22 683 72 29 

TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

• Opracowanie schematu blokowego modelu 

• Opis modelu w języku VHDL 

• Implementacja w układzie firmy Intel FPGA 

• Opracowanie przykładowych programów demonstracyjnych 

• Podsumowanie wyników implementacji (zajętośd, wpływ 
struktury logicznej, częstotliwośd pracy) 

• Redakcja tekstu pracy 

Behawioralny model procesora PicoBlaze 
w języku VHDL 
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Kierownik pracy:  dr inż. Rafał Szymanowski 
    email: rafal.szymanowski@wat.edu.pl,  p. 17/45,  tel. 22 683 72 29 

TEMAT PRACY: Implementacja filtrów cyfrowych  
w strukturze FPGA 

ZAGADNIENIA: 

• Analiza przydatności architektur FPGA do realizacji układów cyfrowego 
przetwarzania sygnałów 

• Projekt i wykonanie modeli filtrów (VHDL) 

• Testy (VHDL) 

• Badania eksperymentalne 

• Redakcja tekstu pracy 
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Kierownik pracy:  dr inż. Rafał Szymanowski 
    email: rafal.szymanowski@wat.edu.pl,  p. 17/45,  tel. 22 683 72 29 

TEMAT PRACY: Cyfrowy syntezer częstotliwości z pętlą stabilizacji 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd rozwiązao syntezerów częstotliwości 

• Opracowanie schematu blokowego układu oraz dobór zewnętrznego VCO 

• Modelowanie poszczególnych bloków w języku VHDL 

• Testy i badania eksperymentalne ( symulacja komputerowa, implementacja 
FPGA, regulacja częstotliwości wyjściowej i jej stabilnośd ) 

• Redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Rafał Szymanowski 
    email: rafal.szymanowski@wat.edu.pl,  p. 17/45,  tel. 22 683 72 29 

TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

• Analiza obiektów graficznych gry ( liczba plansz, ruch 
elementów, interfejs użytkownika, efekty dźwiękowe, … ) 

• Opracowanie schematu blokowego układu cyfrowego 

• Opis modelu w języku VHDL ( sterowanie, punktacja, 
kolorowa grafika 2D, ruch ) 

• Implementacja modelu ( dowolny układ FPGA ) 

• Badania eksperymentalne, redakcja tekstu pracy 

„PACMAN” – implementacja FPGA 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Rafał Szymanowski 
    email: rafal.szymanowski@wat.edu.pl,  p. 17/45,  tel. 22 683 72 29 

TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

• Analiza elementów graficznych gry 

• Opracowanie schematu blokowego układu cyfrowego 

• Opis modelu w języku VHDL ( sterowanie, punktacja, 
kolorowa grafika 2D, ruch obiektów) 

• Implementacja modelu w układzie FPGA 

• Badania eksperymentalne, redakcja tekstu pracy 

Implementacja FPGA gry komputerowej ARCANOID 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Rafał Szymanowski 
    email: rafal.szymanowski@wat.edu.pl,  p. 17/45,  tel. 22 683 72 29 

TEMAT PRACY: 

ZAGADNIENIA: 

• Konwersja rezystancji i pojemności 

• Cyfrowy pomiar sygnału wyjściowego konwerterów 
rezystancji i pojemności 

• Analiza błędów pomiarowych 

• Projekt i wykonanie modelu (VHDL, FPGA) 

• Badania eksperymentalne 

• Redakcja tekstu pracy 

Cyfrowy miernik rezystancji i pojemności 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Kwiatkowski 
email:  pawel.kwiatkowski@wat.edu.pl,  p. 204/45,  tel. 261 839 602 

TEMAT PRACY: 
Stanowisko laboratoryjne do symulacji             
układów cyfrowych 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd środowisk do symulacji układów cyfrowych 

• Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do symulacji układów cyfrowych 

• Opracowanie instrukcji laboratoryjnej 

• Opracowanie wniosków,  
redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Kwiatkowski 
email:  pawel.kwiatkowski@wat.edu.pl,  p. 204/45,  tel. 261 839 602 

TEMAT PRACY: 
Stanowisko laboratoryjne do badania               
układów cyfrowych 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd uniwersalnych przyrządów pomiarowych wspomaganych komputerowo 

• Opracowanie półautomatycznego stanowiska laboratoryjnego do badania 
układów cyfrowych z użyciem wielokanałowego układu pomiarowego 

• Opracowanie instrukcji laboratoryjnej 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Kwiatkowski 
email:  pawel.kwiatkowski@wat.edu.pl,  p. 204/45,  tel. 261 839 602 

TEMAT PRACY: 
Projekt systemu wbudowanego w układzie FPGA 
opisany przy użyciu języka Python 

ZAGADNIENIA: 

• Sposoby opisu układów cyfrowych w układach programowalnych 

• Opis architektury platformy PYNQ 

• Projekt systemu wbudowanego w języku Python oraz implementacja na 
platformie PYNQ 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Kwiatkowski 
email:  pawel.kwiatkowski@wat.edu.pl,  p. 204/45,  tel. 261 839 602 

TEMAT PRACY: 
Analiza właściwości bloków DSP układu FPGA  
w kontekście zastosowania w systemach  
metrologii czasu 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd budowy bloków DSP w różnych rodzinach układów FPGA 

• Opracowanie przetwornika czas-cyfra lub cyfra-czas w oparciu  
o bloki DSP wybranego układu FPGA 

• Przeprowadzenie badao eksperymentalnych  

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Kwiatkowski 
email:  pawel.kwiatkowski@wat.edu.pl,  p. 204/45,  tel. 261 839 602 

TEMAT PRACY: 
Weryfikacja parametrów scalonych syntezerów 
częstotliwości 

ZAGADNIENIA: 

• Metody syntezy częstotliwości   

• Podstawowe parametry syntezerów częstotliwości 

• Weryfikacja parametrów wybranych syntezerów częstotliwości 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Kwiatkowski 
email:  pawel.kwiatkowski@wat.edu.pl,  p. 204/45,  tel. 261 839 602 

TEMAT PRACY: Stochastyczny konwerter czas-liczba w układzie FPGA  

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd precyzyjnych metod pomiaru odcinków czasu 

• Opracowanie projektu stochastycznego konwertera czas-liczba w układzie FPGA 
(opis VHDL, projekt topograficzny) 

• Wykonanie badao symulacyjnych i eksperymentalnych 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Kwiatkowski 
email:  pawel.kwiatkowski@wat.edu.pl,  p. 204/45,  tel. 261 839 602 

TEMAT PRACY: 
Zautomatyzowane stanowisko do testowania 
wielokanałowego analizatora odcinków czasu 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd liczników odcinków czasu różnych producentów 

• Koncepcja stanowiska (wybór urządzeo, określenie interfejsów 
połączeniowych i środowiska projektowego) 

• Opracowanie stanowiska i wykonanie testów testów  

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Kwiatkowski 
email:  pawel.kwiatkowski@wat.edu.pl,  p. 204/45,  tel. 261 839 602 

TEMAT PRACY: 
Licznik czasu w oparciu o zintegrowany przetwornik 
czas-cyfra TDC7201 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd układów scalonych do precyzyjnego pomiaru odcinków czasu 

• Opracowanie sterownika do obsługi układu TDC7201 

• Weryfikacja parametrów metrologicznych układu 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  ppłk dr inż. Tadeusz Sondej 
    email:  tadeusz.sondej@wat.edu.pl,  p. 122/45,  tel. 261 839016 

TEMAT PRACY: Zastosowanie biblioteki CMSIS DSP do 
przetwarzania danych 

ZAGADNIENIA: 

• Charakterystyka biblioteki CMSIS DSP 
• Analiza działania wybranych funkcji 
• Opracowanie przykładowego algorytmu przetwarzania danych w czasie 

rzeczywistym 
• Wykonanie badao testowych 
• Opracowanie wniosków i edycja pracy 

 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  ppłk dr inż. Tadeusz Sondej 
    email:  tadeusz.sondej@wat.edu.pl,  p. 122/45,  tel. 261 839016 

TEMAT PRACY: Charakterystyka i zastosowania procesorów RISC-V 

ZAGADNIENIA: 

• Mikroprocesory z rdzeniem typu „open-source” 
• Charakterystyka rdzenia RISC-V 
• Mikroprocesory z rdzeniem 
• Narzędzia projektowe  
• Przykłady zastosowao 

• Podsumowanie i edycja pracy 

 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  ppłk dr inż. Tadeusz Sondej 
    email:  tadeusz.sondej@wat.edu.pl,  p. 122/45,  tel. 261 839016 

TEMAT PRACY: Analiza możliwości monitorowania parametrów 
życiowych żołnierzy 

ZAGADNIENIA: 

• Charakterystyka podstawowych parametrów życiowych 
• Monitorowanie parametrów życiowych w warunkach dynamicznych 
• Przegląd i analiza dostępnej wiedzy 
• Projekt przykładowego rozwiązania do monitorowania żołnierzy 
• Podsumowanie i edycja pracy 

 



TEMAT PRACY: Cyfrowy modem do komunikacji w paśmie 
akustycznym w układzie SoC FPGA Cyclon V 

 

Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Dąbal 
email:  pawel.dabal@wat.edu.pl,  p. 205/45 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd metod cyfrowej modulacji i demodulacji sygnału. 

• Przygotowanie implementacji modemu w języku opisu sprzętu. 

• Wykonanie badao eksperymentalnych dla różnych parametrów pracy 
modemu i użytych modulacji. 

• Opracowanie wniosków i dokumentacji projektu. 

NARZĘDZIA: 
• Język: VHDL, Verilog 
• Oprogramowanie: Intel Quartus, ModelSim, MatLAB, Sigasi, Git 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Dąbal 
email:  pawel.dabal@wat.edu.pl,  p. 205/45 

TEMAT PRACY: Cyfrowy syntezator FM w procesorze sygnałowym 
TMS320C6713 

ZAGADNIENIA: 

• Opis metod cyfrowej syntezy FM. 

• Opracowanie biblioteki funkcji realizujących algorytmy syntezy FM w języku C. 

• Wykonanie badao eksperymentalnych potwierdzających poprawnośd syntezy. 

• Opracowanie wniosków i dokumentacji projektu. 

NARZĘDZIA: 
• Język: C 
• Oprogramowanie: MatLAB, Code Composer Studio, Git 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Dąbal 
email:  pawel.dabal@wat.edu.pl,  p. 205/45 

TEMAT PRACY: Projekt rozproszonej bezprzewodowej sieci 
sensorycznej pracującej w paśmie ISM 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd dostępnych modułów radiowych pracujących w paśmie ISM.  

• Analiza stanu wiedzy dotyczącej transmisji w paśmie ISM. 

• Opracowanie projektu rozproszonej sieci sensorycznej. 

• Wykonanie badao eksperymentalnych. 

• Opracowanie wniosków i dokumentacji projektu. 

NARZĘDZIA: 
• Język: C 
• Oprogramowanie: STM32CubeIDE, Git 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Dąbal 
email:  pawel.dabal@wat.edu.pl,  p. 205/45 

TEMAT PRACY: Projekt inteligentnego kontrolera wentylatorów 
komputera PC 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd metod sterowania i podłączenia wentylatorów w obudowie PC.  

• Opracowanie i wykonanie projektu systemu mikrokontrolerowego do 
sterowania pracą wentylatorów. 

• Implementacja mechanizmów sterujących pracą. 

• Wykonanie badao eksperymentalnych. 

• Opracowanie wniosków i dokumentacji projektu. 

NARZĘDZIA: 
• Język: C 
• Oprogramowanie: STM32CubeIDE, CircuitMaker ,Git 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Dąbal 
email:  pawel.dabal@wat.edu.pl,  p. 205/45 

TEMAT PRACY: Projekt cyfrowej macierzy mikrofonów MEMS 
z kształtowaniem charakterystyki kierunkowej  

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd dostępnych cyfrowych mikrofonów MEMS.  

• Analiza stanu wiedzy dotyczącej zasady działania mikrofonów MEMS. 

• Opracowanie projektu aplikacji dla systemu mikroprocesorowego. 

• Wykonanie badao eksperymentalnych. 

• Opracowanie wniosków i dokumentacji projektu. 

NARZĘDZIA: 
• Język: C 
• Oprogramowanie: STM32CubeIDE, Git 



TEMAT PRACY: Projekt aplikacji internetowej wspomagającej 
zarządzanie planami studiów 

Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Paweł Dąbal 
email:  pawel.dabal@wat.edu.pl,  p. 205/45 

ZAGADNIENIA: 

• Analiza dostępnych języków programowania pod kątem tworzenia aplikacji 
internetowej. 

• Przegląd metody uwierzytelnienia aplikacji internetowej. 

• Opracowanie projektu aplikacji internetowej umożliwiającej między innymi 
logowanie, edycje planów studiów, kart informacyjnych przedmiotów, 
generowanie dokumentów. 

• Opracowanie wniosków i dokumentacji. 

NARZĘDZIA: 
• Języki i technologie: HTML, JavaScript, PHP, NodeJS 
• Oprogramowanie: Git 



TEMAT PRACY: Implementacja i badania regulowanej linii 
opóźniającej w układzie Rad-Hard FPGA  

Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Dominik Sondej 
email:  dominik.sondej@wat.edu.pl,  p. 203/45 

ZAGADNIENIA: 

• Analiza sposobów konstrukcji linii opóźniającej w układach FPGA. 

• Analiza elementów struktury układu Rad-Hard FPGA pod kątem użycia do 
budowy linii. 

• Opracowanie projektu i badania symulacyjne linii opóźniającej. 

• Wykonanie modelu linii opóźniającej. 

• Badania eksperymentalne. Wnioski. Redakcja tekstu pracy. 
 



TEMAT PRACY: Implementacja i badania interpolacyjnego 
licznika czasu w układzie Rad-Hard FPGA  

Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Dominik Sondej 
email:  dominik.sondej@wat.edu.pl,  p. 203/45 

ZAGADNIENIA: 

• Analiza metod precyzyjnego pomiaru odcinków czasu. 

• Analiza elementów struktury układu Rad-Hard FPGA. 

• Opracowanie projektu i badania licznika czasu. 

• Badania eksperymentalne. Wnioski. Redakcja tekstu pracy. 
 



TEMAT PRACY: Mikroprocesorowy symulator SpO2 – tester 
pulsoksymetrów 

Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Dominik Sondej 
email:  dominik.sondej@wat.edu.pl,  p. 203/45 

ZAGADNIENIA: 

• Analiza metod pomiaru SpO2 i przegląd istniejących rozwiązao do testowania 
pulsoksymetrów. 

• Opracowanie obwodu do generacji sygnałów testowych. 

• Opracowanie oprogramowania mikrokontrolera. 

• Badania eksperymentalne. 

• Opracowanie dokumentacji i redakcja tekstu pracy. 
 



TEMAT PRACY: Mikroprocesorowy system do monitorowania 
parametrów życiowych 

Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Dominik Sondej 
email:  dominik.sondej@wat.edu.pl,  p. 203/45 

ZAGADNIENIA: 

• Analiza metod nieinwazyjnego pomiaru SpO2, tętna, temperatury i 
częstotliwości kaszlnięd. 

• Dobór sensorów do pomiaru ww. parametrów. 

• Opracowanie systemu mikroprocesorowego. 

• Opracowanie oprogramowania. 

• Wykonanie badao testowych. 

• Opracowanie wniosków i redakcja tekstu pracy. 
 



TEMAT PRACY: Bezprzewodowy system do kontroli wilgotności 
gleby 

Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Dominik Sondej 
email:  dominik.sondej@wat.edu.pl,  p. 203/45 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd czujników wilgotności gleby i modułów komunikacji 
bezprzewodowej. 

• Opracowanie projektu systemu uwzględniającego niskie zużycie energii przez 
urządzenia pomiarowe oraz moduły komunikacyjne. 

• Opracowanie schematów elektrycznych, wykonanie płytek PCB i opracowanie 
oprogramowania dla mikrokontrolera.  

• Badania testowe. 

• Wnioski. Redakcja tekstu pracy. 
 



TEMAT PRACY: Porównanie możliwości i szybkości działania 
systemów operacyjnych FreeRTOS oraz Keil RTX 
zaimplementowanych w mikrokontrolerach STM32 

Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Dominik Sondej 
email:  dominik.sondej@wat.edu.pl,  p. 203/45 

ZAGADNIENIA: 

• Charakterystyka systemów FreeRTOS i Keil RTX. 

• Opracowanie scenariuszy badao porównawczych. 

• Implementacja systemów w mikrokontrolerze STM32. 

• Wykonanie badao i analiza wyników. 

• Opracowanie wniosków i redakcja tekstu pracy. 
 



TEMAT PRACY: Aplikacja mobilna do sterowania robotem kroczącym 

Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Dominik Sondej 
email:  dominik.sondej@wat.edu.pl,  p. 203/45 

ZAGADNIENIA: 

• Analiza technologii projektowania aplikacji mobilnych dla systemu Android . 

• Opracowanie protokołu wymiany danych. 

• Wykonanie aplikacji.  

• Badania testowe i opracowanie dokumentacji. 

• Wnioski. Redakcja tekstu pracy. 
 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Krzysztof Sieczkowski 
email:  krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl,  p. 18/45,  tel. 261 839 629 

TEMAT PRACY: 
Analizator stanów logicznych bazujący na platformie 
Raspberry PI i oprogramowaniu Matlab 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd komputerów SBC i układów peryferyjnych 

• Założenia projektowe urządzenia i oprogramowania 

• Wykonanie urządzenia oraz oprogramowania analizatora 

• Weryfikacja parametrów urządzenia oraz badania testowe 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Krzysztof Sieczkowski 
email:  krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl,  p. 18/45,  tel. 261 839 629 

TEMAT PRACY: 
Analiza standardu Bluetooth 5.2 w zastosowaniach 
Internetu Rzeczy 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd elektronicznych modułów Bluetooth 5.2 

• Założenia projektowe oprogramowania testującego 

• Wykonanie oprogramowania testującego 

• Badania testowe wybranych modułów Bluetooth 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Krzysztof Sieczkowski 
email:  krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl,  p. 18/45,  tel. 261 839 629 

TEMAT PRACY: 
Analiza standardu Wi-Fi w zastosowaniach  
Internetu Rzeczy 

ZAGADNIENIA: 

• Charakterystyka standardów Wi-Fi 

• Wybór platformy sprzętowej oraz założenia projektowe 

• Wykonanie oprogramowania testującego 

• Badania testowe 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Krzysztof Sieczkowski 
email:  krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl,  p. 18/45,  tel. 261 839 629 

TEMAT PRACY: 
Ocena działania energooszczędnych urządzeo 
elektronicznych stosowanych w technologii 
Internetu Rzeczy 

ZAGADNIENIA: 

• Charakterystyka wybranych urządzeo stosowanych w IoT 

• Wybór platformy sprzętowej oraz założenia projektowe 

• Wykonanie oprogramowania testującego 

• Badania testowe wybranych urządzeo IoT 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Krzysztof Sieczkowski 
email:  krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl,  p. 18/45,  tel. 261 839 629 

TEMAT PRACY: 
Ocena działania interfejsów komunikacyjnych  
w oprogramowaniu Matlab 

ZAGADNIENIA: 

• Charakterystyka wybranych interfejsów komunikacyjnych 

• Założenia projektowe oprogramowania testującego 

• Wykonanie oprogramowania testującego w środowisku Matlab 

• Badania testowe wybranych interfejsów komunikacyjnych 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Krzysztof Sieczkowski 
email:  krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl,  p. 18/45,  tel. 261 839 629 

TEMAT PRACY: 
Ocena działania interfejsów komunikacyjnych 
występujących w komputerach SBC 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd powszechnie stosowanych komputerów SBC 

• Charakterystyka wybranych interfejsów komunikacyjnych 

• Założenia projektowe oprogramowania testującego oraz wybór platformy 
sprzętowej 

• Wykonanie oprogramowania testującego 

• Badania testowe wybranych interfejsów komunikacyjnych 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Krzysztof Sieczkowski 
email:  krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl,  p. 18/45,  tel. 261 839 629 

TEMAT PRACY: 
Analiza wydajności algorytmów przetwarzania 
danych w komputerach SBC 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd powszechnie stosowanych komputerów SBC 

• Charakterystyka wybranych algorytmów przetwarzania 

• Założenia projektowe oprogramowania testującego 

• Wykonanie oprogramowania testującego 

• Weryfikacja wykonanych badao 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Krzysztof Sieczkowski 
email:  krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl,  p. 18/45,  tel. 261 839 629 

TEMAT PRACY: 
Analiza wydajności algorytmów przetwarzania 
danych w strukturze GPU dla komputerów SBC 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd powszechnie stosowanych komputerów SBC 

• Wybór platformy programistycznej GPU 

• Założenia projektowe oprogramowania testującego 

• Wykonanie oprogramowania testującego 

• Weryfikacja wykonanych badao 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 



Zakład Techniki Cyfrowej 

Kierownik pracy:  dr inż. Krzysztof Sieczkowski 
email:  krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl,  p. 18/45,  tel. 261 839 629 

TEMAT PRACY: Analiza szybkości zapisu danych w komputerach SBC 

ZAGADNIENIA: 

• Przegląd powszechnie stosowanych komputerów SBC 

• Charakterystyka wybranych typów pamięci komputera SBC 

• Założenia projektowe oprogramowania testującego 

• Wykonanie oprogramowania testującego 

• Badania testowe szybkości zapisu danych 

• Opracowanie wniosków, redakcja tekstu pracy 


