
Tematy prac dyplomowych Engineering Design Center 
 

1. Zastosowanie Time Sensitive Network w lotnictwie. 

 

2. Urządzenie obsługujące Time Sensitive Network  

 

3. Narzędzie do analizy przyczyn wadliwości i krytyczności wad FMEA 

 

4. Wyznaczenie matrycy opóźnień WCET pomiędzy wyjściami a wejściami do modelu aplikacji. Model w 

Simulinku. 

 

5. Zaimplementowanie warstwy sprzętowej do TMS320F28335 

 

6. Lotnicze sterowniki wybranych elementów wykonawczych, pracujące w układzie Command-Monitor (np. 

wykorzystywane do sterowania powierzchniami sterowymi, łopatami śmigieł, podwoziami, silnikami). 

Projekt wymagań i architektury systemu oraz analiza bezpieczeństwa i/lub niezawodności pod kątem 

certyfikacji lotniczej. 

 

7. Urządzenie mikroprocesorowe do transmisji i odbioru danych przez protokół 
ARINC429/ARINC629/ARINC825 Zaprojektować urządzenie oparte o mikroprocesor służące do odbierania 
i wysyłania danych w standardach ARINIC429, ARINC629 etc. Oprócz urządzenia należy stworzyć aplikację 
desktopową, która będzie komunikowała się z urządzeniem i umożliwi podgląd odebranych ramek jak i 
skonfigurowanie danych do wysłania.  
 

8. Aplikacja komputerowa – symulator Flight Management System. Zaprojektować i wykonać aplikację 
będącą symulatorem Flight Management System. Program powinien wyglądać i zachowywać się jak 
autentyczny FMS.  

 
9. Zastosowanie metod formalnych, do automatycznego generowania procedur testowych. Celem samej 

pracy byłoby zrobienie przeglądu metod zapisu wymagań. W szczególności metod specyfikowania 
maszyny stanu, która obsługuje protokół OMS oraz wybór jednej z metod. Następnie, jeśli to możliwe, 
formalne zweryfikowanie czy dostarczone wymagania są poprawne. Mając poprawny formalny model 
maszyny stanu należy zrobić przegląd dostępnych metod lub narzędzi do generowania testów 
sprawdzających czy implementacja maszyny jest poprawna, oraz wybór jednej z nich. Jeśli nie ma takich 
metod, należy zaproponować własne narzędzie, które będzie wymuszać wszystkie możliwe i zakazane 
przejścia pomiędzy stanami oraz sprawdzać poprawność zachowania programu implementującego zadane 
wymagania. 

 
10. Symulator Integrated standby instrument system. Elektroniczny symulator wielofunkcyjnego wyświetlacza 

pomocniczego z czujnikami prędkości, wysokości, nachylenia. 
 

11. Symulator systemu sterowania pompami paliwa z wizualizacją stanu pracy. Program przedstawiający 
graficznie schemat połączeń pomp paliwa w przykładowej znanej konstrukcji, wraz z kontrolkami 
dostępnymi w kokpicie pilota. Program powinien umożliwić wirtualne przeprowadzenie takich operacji jak 
tankowanie, zrzut oraz przepompowywanie paliwa pomiędzy zbiornikami (wraz z wizualizacją zmian 
poziomu paliwa w czasie trwania tych operacji) oraz symulację zużycia paliwa, biorąc pod uwagę zmiany 
całkowitej masy samolotu wynikające ze zużycia paliwa w czasie tego lotu. 

 


