
L.

p.

Opiekun 

pracy

Temat pracy 

magisterskiej
Krótki opis na czym ma polegać praca

Sugerowana 

specjalność 

studenta/ki 

wykonujace

go/j temat

1
Chruścińska 

Alicja

Zastosowanie nowych 

technik stymulacji 

optycznej w datowaniu 

luminescencyjnym

Celem pracy jest podjęcie próby wykorzystania najnowszych wyników badań  zjawiska OSL do 

poprawy dokładności datowania luminescencyjnego. Badania te wykazały, że  przebieg procesu 

OSL można modyfikować wykorzystując zależność optycznego przekroju czynnego od spektralnego 

pasma stymulacji optycznej lub temperatury. Możliwa jest taka realizacja pomiaru sygnału OSL, 

która pozwala wydzielić składową, która najszybciej ulega wygaszeniu w czasie depozycji ziaren 

kwarcu przed powstaniem osadu. Użycie do określenia wieku wyłącznie tej składowej eliminuje 

ewentualne odchylenie wieku OSL od wieku rzeczywistego wynikające z niedostatecznego 

wyzerowania osadu. W ramach  przygotowania pracy magisterskiej planuje się przeprowadzenie 

pomiarów OSL kwarcu za pomocą nowych technik w celu ustalenia parametrów stymulacji (pasmo 

stymulacji oraz temperatura) pozwalających na najefektywniejszą separację szybkiej składowej OSL

fizyka, fizyka 

techniczna

2
Chruścińska 

Alicja

Zastosowanie nowych 

technik stymulacji 

optycznej w datowaniu 

luminescencyjnym

Celem pracy jest podjęcie próby wykorzystania najnowszych wyników badań  zjawiska OSL do 

poprawy dokładności datowania luminescencyjnego. Badania te wykazały, że  przebieg procesu 

OSL można modyfikować wykorzystując zależność optycznego przekroju czynnego od spektralnego 

pasma stymulacji optycznej lub temperatury. Możliwa jest taka realizacja pomiaru sygnału OSL, 

która pozwala wydzielić składową, która najszybciej ulega wygaszeniu w czasie depozycji ziaren 

kwarcu przed powstaniem osadu. Użycie do określenia wieku wyłącznie tej składowej eliminuje 

ewentualne odchylenie wieku OSL od wieku rzeczywistego wynikające z niedostatecznego 

wyzerowania osadu. W ramach  przygotowania pracy magisterskiej planuje się przeprowadzenie 

pomiarów OSL kwarcu za pomocą nowych technik w celu ustalenia parametrów stymulacji (pasmo 

stymulacji oraz temperatura) pozwalających na najefektywniejszą separację szybkiej składowej OSL

Fizyka, Fizyka 

Techniczna

3
Drozdowski 

Winicjusz

Wzbudzanie dwuwiązkowe 

jako metoda oceny wpływu 

pułapkowania ładunku na 

transfer energii sieć-jon w 

materiałach 

scyntylacyjnych

Mianem scyntylacji określa się powstawanie błysku świetlnego w materiale przy wzbudzeniu 

promieniowaniem jonizującym. Jedną z nowatorskich metod badania mechanizmu scyntylacji jest 

wzbudzanie dwuwiązkowe (lampą rtg i laserem podczerwonym). Zadaniem studenta będzie 

wykonanie pomiarów dwuwiązkowych na wybranych kryształach oraz analiza ilościowa i jakościowa 

zebranych danych

Fizyka



4
Grabowski 

Ireneusz

Rozwój i wdrożenie 

aplikacji do zarządzania 

informacją naukowo-

badawczą w IF UMK

Zaprojetowanie, zaprogramowanie i wdrożenie kolejnych modułów aplikacji Wspomagającej 

Zarządzanie informacją naukowo-badawczą w IF UMK. Konieczna bardzo dobra znajomość PHP i 

MySql. (kilka  osób). Rozpoczęcie prac praktycznie od zaraz.

IS

5
Grabowski 

Ireneusz

Projekt i wdrożenie 

zabezpieczenia danych 

elektronicznych (backup) w 

Instytucie Fizyki

Wykonanie analizy, projektu oraz  wdrożenie polityki bezpieczeństwa (backup danych z komputerów 

osobistych i stacji roboczych pracowników) w Instytucie Fizyki UMK (konieczny wcześniejszy 

kontakt!!!) www.fizyka.umk.pl/~ig Najprawdopodobniej w oparciu o komercyjny system do backupu.

IS

6
Grabowski 

Ireneusz

Moduł/aplikacja do 

tworzenia zestawień 

zdefiniowanych przez 

uzytkownika  w 

zastosowaniu do  aplikacji 

do zarządzania informacją 

naukowo-badawczą w IF 

UMK.

Zaprojetowanie, zaprogramowanie i wdrożenie aplikacji współdziałającej z systemem Zarządzanie 

informacją naukowo-badawczą w IF UMK, pozwalającej na tworzenie dowolnych zestawień i 

raportów z gromadzonych w aplikacji danych. Konieczna bardzo dobra znajomość PHP i MySql. 

Rozpoczęcie prac praktycznie od zaraz. Istnieje mozliwość adaptacji i wdrożenia gotowych 

rozwiazań:pentaho, jasper soft.

IS

7
Grabowski 

Ireneusz

Opis korelacji elektronowej 

w metodach DFT

Praca z zakresu mechaniki i chemii kwantowej. Wskazana  umiejetność programowania w 

FORTRANie  lub w C.  Mozliwość kontynuacji na studiach doktoranckich. (www.fizyka.umk.pl/~ig)

Fizyka, IS, 

Fizyka 

Techniczna

8
Grabowski 

Ireneusz

Analiza drugięgo rzędu 

rachunku zaburzeń (MP2).

Stosunkowo prosta i ciekawa  praca z zakresu mechaniki i chemii kwantowej. Także dla studentów  

Insformatyki Stosowanej.   Mozliwość kontynuacji na studiach doktoranckich. 

(www.fizyka.umk.pl/~ig)

Fizyka, IS, 

Fizyka 

Techniczna

9
Grabowski 

Ireneusz

Efektywne metody 

obliczania energii 

oddziaływań.

Stosunkowo prosta praca z zakresu mechaniki i chemii kwantowej. Wskazana  umiejetność 

programowania w FORTRANie  lub w C.  Mozliwość kontynuacji na studiach doktoranckich. 

(www.fizyka.umk.pl/~ig)

Fizyka, IS, 

Fizyka 

Techniczna

10
Grabowski 

Ireneusz

Opracowanie nowych 

funkcjonałów w metodzie 

funkcjonałów gęstości 

(DFT).  

Praca z zakresu mechaniki i chemii kwantowej. Konieczna umiejetność programowania w 

FORTRANie  lub w C.  Mozliwość kontynuacji na studiach doktoranckich. (www.fizyka.umk.pl/~ig)

Fizyka, IS, 

Fizyka 

Techniczna

11
Grabowski 

Ireneusz

Analiza standardowych 

fukcjonałów w teorii 

funckcjonałów gstości.

Stosunkowo prosta praca z zakresu mechaniki i chemii kwantowej. Wskazana  umiejetność 

programowania w FORTRANie  lub w C.  Mozliwość kontynuacji na studiach doktoranckich. 

(www.fizyka.umk.pl/~ig)

Fizyka, IS, 

Fizyka 

Techniczna

12
Grąbczewski 

Krzysztof

Transformacja Box-Cox w 

algorytmach uczenia 

maszynowego

Praca ma na celu przede wszystkim zbadanie przydatności transformacji Box-Cox jako metody 

przetwarzania danych przed zastosowaniem różnych maszyn uczących się zagadnień klasyfikacji. 

Magistrant powinien zaimplementować tę metodę jako maszynę w systemie Intemi oraz 

przetestować jej kombinacje z różnymi klasyfikatorami. Drugim istotnym celem jest stworzenie 

algorytmów automatycznego dostrajania parametru w celu doboru jego optymalnych wartości dla 

konkretnych zadań.

Informatyka 

Stosowana



13
Grąbczewski 

Krzysztof

Estymacja gęstości 

funkcjami sklejanymi w 

metodach inteligencji 

obliczeniowej

Zaprojektowanie oraz implementacja algorytmów wykorzystujących funkcje sklejane do estymacji 

gęstości na użytek różnych metod inteligencji obliczeniowej. Potencjalne zastosowania tych 

algorytmów to m.in. kryteria separowalności dla metod drzew decyzji oraz metody dyskretyzacji 

danych. Zalety i wady zaimplementowanych metod należy ocenić poprzez empiryczne porównania z 

innymi metodami, powszechnie używanymi w tych celach

Informatyka 

Stosowana

14
Grąbczewski 

Krzysztof

Testy permutacyjne w 

algorytmach uczenia 

maszynowego

Praca ma na celu zbadanie istniejących i nowych metod inteligencji obliczeniowej opartych na 

testach permutacyjnych. Ich główne zastosowanie to tworzenie drzew decyzji z nieobciążonym 

wyborem cech podziału. Magistrant powinien zaimplementować i przetestować testy permutacyjne 

w różnych zastosowaniach

Informatyka 

Stosowana

15
Grąbczewski 

Krzysztof

Analiza i optymalizacja 

metod wyznaczania 

odległości w algorytmach 

inteligencji obliczeniowej

Celem pracy jest zbadanie korzyści jakie można uzyskać poprzez stosowanie różnych technik 

przyspieszających wyszukiwanie obiektów o minimalnej odległości w takich algorytmach uczenia 

maszynowego jak kNN (k najbliższych sąsiadów). Magistrant powinien zaimplementować różne 

metody usprawniające i/lub upraszczające algorytmy szukania najbliższych sąsiadów i ocenić ich 

trafność oraz złożoność obliczeniową. Wnioski powinny być potwierdzone analizą teoretyczną oraz 

licznymi testami na różnych danych.

Informatyka 

Stosowana

16
Kobus        

Jacek

Algorytm MCSOR dla 

graficznych jednostek 

liczących

Producenci wysokowydajnych kart graficznych opracowali technologię pozwalającą na 

wykorzystywanie procesorów graficznych do wykonywania zwykłych programów, szczególnie 

wymagających intensywnych obliczeń zmiennopozycyjnych. Np. firma Nvidia zaproponowała 

technologię CUDA (Compute Unified Device Architecture) do oprogramowywania kart z 

procesorami GeForce. Wykorzystanie ogromnych mocy obliczeniowych oferowanych przez karty 

graficzne wymaga nowego sposobu podejścia do zrównoleglania zadań. Tematem pracy jest 

przystosowanie wielokolorowej metody kolejnych nadrelaksacji (MCSOR, Multi-Colour Successive 

Overrelaxation Method) do pracy na procesorach graficznych. MCSOR to iteracyjna metoda 

wyznaczania rozwiązań dużych układów równań liniowych, która jest wykorzystywana m.in. w 

programie do numerycznego rozwiązywania równań Hartree-Focka dla cząsteczek dwuatomowych 

(zob. http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/software/2dhf/README). Oczekuje się, że efektywna 

implementacja metody MCSOR na procesory graficzne powinna pozwolić na znaczące skrócenie 

obliczeń, które przeprowadzane w tradycyjny sposób trwają dla dużych układów wiele dni.

Wymagania: znajomość podstawowych metod numerycznych, umiejętność programowania w języku 

C, bierna znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji, 

umiejętność pracy w środowisku Unix/Linux (komendy, narzędzia programistyczne), podstawowa 

znajomość systemu składu tekstu LaTeX

IS



17
Kobus        

Jacek

Budowa GUI dla programu 

LaOH

LaOH jest zestawem skryptów perlowych służących do zarządzania użytkownikami i sesjami 

wirtualnych sieci prywatnych tworzonych w oparciu o system OpenVPN. Celem projektu jest 

zaprojektowanie i wykonanie graficznego interfejsu użytkownika ułatwiającego instalację, 

konfigurację oraz zarządzanie systemem. Do budowy interfejsu można wykorzystać np. bibliotekę 

Gtk2 lub Qt.

Wymagania: dobra znajomość systemu operacyjnego Linux i zasad komunikacji sieciowej (model 

OSI, TCP/IP), podstawowe doświadczenie w tworzeniu aplikacji okienkowych, podstawowa 

znajomość systemu składu tekstu LaTeX, bierna znajomość języka angielskiego w stopniu 

pozwalającym na korzystanie z dokumentacji

IS

18
Kolenderski 

Piotr

Charakteryzacja procesu 

podwajania czestowci wiazki 

laserowej

Pomiary wydajnosci geneorwania drugiej harmonicznej w krysztale BBO i BIBO pompowanym 

laserem femtosekundowym

Fizyka 

Techniczna

19
Kolenderski 

Piotr

Analiza wpływu dyspersji 

chromatycznej na 

propagacje skorelowanej 

pray fotonów

Praca na celu okreslenie wpływu kolreacji spektralnych wystepujacych w parze fotonów na ich 

propagacje w swiatlowodzie jednomodowym
Fizyka

20
Kowalska 

Dorota

Przekaz energii w układzie 

,,zredukowany tlenek 

grafenu - fotosyntetyczne 

centrum reakcji"

Celem pracy będzie wytworzenie nanostruktury hybrydowej składającej się z warstwy 

zredukowanego tlenku grafenu oraz białkowych kompleksów fotosyntetycznych skoniugowanych z 

nanodrutami srebra. Zbadane zostaną własności optyczne takiej nanostruktury hybrydowej. 

Eksperymenty będą wykonywane metodami stacjonarnej i czasowo-rozdzielczej spektroskopii 

optycznej przy użyciu klasycznego spektrofotometru, spektrofluorymetru oraz konfokalnego 

mikroskopu fluorescencyjnego i szerokopolowego mikroskopu fluorescencyjnego. Przeprowadzone 

badania pozwolą na określenie wydajności i charakteru transferu energii pomiędzy 

fotosyntetycznym centrum reakcji a warstwą zredukowanego tlenku grafenu

Fizyka, 

Fizyka 

Techniczna

21
Lal-Jadziak 

Jadwiga

Zasady kwantowania 

sygnałów - aplikacja 

komputerowa w środowisku 

Matlab

Podstawowym celem pracy jest wykonanie aplikacji do badania sposobów kwantowania sygnałów 

deterministycznych, losowych oraz ich sumy. Opracowana aplikacja ma umożliwiać: symulację 

zadanych sygnałów deterministycznych, losowych oraz ich sumy, ekspozycję sygnałów w dziedzinie 

czasu i częstotliwości oraz wczytywanie/zapis próbek sygnałów z/do plików o różnych 

rozszerzeniach

informatyka 

stosowana, 

fizyka 

techniczna

22
Lal-Jadziak 

Jadwiga

Zasady próbkowania 

sygnałów - aplikacja 

komputerowa w środowisku 

Matlab

Podstawowym celem pracy jest wykonanie aplikacji do badania sposobów kwantowania sygnałów 

deterministycznych, losowych oraz ich sumy. Opracowana aplikacja ma umożliwiać: symulację 

zadanych sygnałów deterministycznych, losowych oraz ich sumy, ekspozycję sygnałów w dziedzinie 

czasu i częstotliwości oraz wczytywanie/zapis próbek sygnałów z/do plików o różnych 

rozszerzeniach

informatyka 

stosowana, 

fizyka 

techniczna



23 Lisak Daniel

Spektroskopia zespolonego 

współczynnika załamania 

światła we wnęce optycznej

Celem pracy jest weryfikacja zależności teoretycznej między molekularnym widmem absorpcyjnym i 

dyspersyjnym, tworzącymi razem widmo zespolonego współczynnika załamania ośrodka, 

uzyskanym z widma transmisji rezonatora optycznego. W ramach pracy należy opracować algorytm 

obliczający widmo dyspersyjne z absorpcyjnego na podstawie ogólnych wzorów Kramersa-Kroniga, 

a następnie zastosować go do weryfikacji zgodności doświadczalnego widma absorpcyjnego i 

dyspersyjnego linii widmowych cząsteczki CO w podczerwieni. Poziom zgodności części 

rzeczywistej i urojonej widma posłuży do oszacowania potencjalnych czynników aparaturowych lub 

fizycznych obydwu technik spektroskopii użytych do pomiaru części urojonej i rzeczywistej widma, 

czyli odpowiednio cavity ring-down spectroscopy (CRDS) i cavity mode dispersion specroscopy 

(CMDS).

Fizyka

24
Maciejewski 

Gracjan

Wyznaczenie własności 

fizycznych układów 

zaćmieniowych V407 Peg i 

V404 Peg

Układy zaćmieniowe V407 Peg i V404 Peg zostały odkryte w Piwnicach w ramach przeglądu SAVS. 

Celem pracy jest zebranie dla nich krzywych blasku za pomocą 60-cm teleskopu fotometrycznego w 

Piwnicach i wyznaczenie parametrów fizycznych składników. 

Astronomia

25
Maciejewski 

Gracjan

Modelowanie układu 

zaćmieniowego HH Boo

W ramach pracy planuje się przeprowadzenie modelowania krzywych blasku układu zaćmieniowego 

HH Bootis w celu wyznaczenia własności fizycznych tworzących go gwiazd. Wysokiej jakości 

materiał obserwacyjny został zebrany w latach 2010-2011 za pomocą 2,2-m teleskopu w Hiszpanii. 

Modelowanie zostanie wykonane programami PHOBE i JKTEBOP.

Astronomia

26
Maciejewski 

Gracjan

Własności fizyczne gromad 

otwartych Alessi 56, 57 i 

Kronberger 4

Gromady otwarte gwiazd Alessi 56, 57 i Kronberger 4 są odległymi i ciągle niezbadanymi 

skupiskami gwiazd. W 2009 roku zebrano dla nich fotometrię wielobarwną za pomocą 2-m 

teleskopu w Bułgarii. Celem pracy jest wyznacznie własności fizycznych tych gromad w oparciu o 

analizę diagramów barwa-jasność.

Astronomia

27
Maciejewski 

Gracjan

Obserwacje 

chronometrażowe 

egzoplanet o niekołowych 

orbitach

Przewidywania teoretyczne wskazują, że orbity egzoplanet o krótkich okresach orbitalnych (poniżej 

5 dni) powinny zostać ukołowione w krótkich skalach czasowych. Jednak obserwacje 

spektroskopowe wskazują, że orbity niektórych planet cechują się niezerowym mimośrodem, co 

może świadczyć o młodym wieku dynamicznym lub obecności dodatkowej planety. Celem pracy jest 

analiza chronometrażu tranzytów wybranych tranzytujących egzoplanet w oparciu o obserwacje 

fotometryczne wykonane samodzielnie za pomocą 60-cm teleskopu fotometrycznego w Piwnicach 

oraz określenie górnego ograniczenia na masy dodatkowych planet w oparciu o symulacje 

dynamiczne.

Astronomia

28
Marecki 

Andrzej

Struktura radiowa obiektu 

J1625+2712

Obiekt J1625+2712 należy do klasy radioźródeł typu "core-dominated triple". Nie ma uniwersalnego 

klucza do zrozumienia tego typu obiektów. W szczególności niejasna jest morfologia J1625+2712. 

Aby móc ją zrozumieć, jądro J1625+2712 zostało zaobserwowane na kilku częstotliwościach 

techniką VLBI. Należy zredukować te obserwacje i spróbować je zinterpretować

Astronomia



29
Niedzielski 

Andrzej

Gwiazdy spektroskopowo 

podwójne w Pensylwansko-

torunskim projekcie 

poszukiwan planet

Celem pracy bedzie analiza zgromadzonego juz w ramach naszego projektu  materialu 

obserwacyjnego oraz pomiarow predkosci radialnych dla grupy gwiazd spektroskopowo 

podwojnych.

Magistrant/ka bedzie mial/a za zadanie zebranie danych literaturowych oraz jak najdalej idaca 

analize keplerowska i astrofizyczna badanych ukladow

Astronomia

30
Pawlak    

Michał

Program do wyznaczania 

parametrów 

rekombinacyjnych w 

krzemie z pomiarów 

radiometrycznych

Celem pracy jest napisanie programu do analizy danych uzyskanych z pomiarów radiometrii w 

bliskiej podczerwieni. Program należy napisać w wybranych przez studenta języku programowania. 

Program powinien  wyznaczać trzy parametry rekombinacyjne : czas życia nośników, dyfuzyjność 

nośników oraz prędkość rekombinacji powierzchniowej oraz, dodatkowo, powinien wyświetlać 

informację o jakości dopasowania (parametr R2 lub inny) oraz błąd wyznaczania parametrów

Fizyka 

Techniczna, 

Informatyka 

Stosowana

31
Pawlak    

Michał

Program do analizy 

obrazów termograficznych

Celem pracy jest napisanie programu do analizy obrazów termograficznych, które student sam 

wykonana przy użyciu kamery FLIR.  Program należy napisać w wybranych przez studenta języku 

programowania. Program powinien wykonywać podstawowe operacje związane z wstępnym 

przetwarzaniem obrazów (filtrowanie, itp.). 

Fizyka 

Techniczna, 

Informatyka 

Stosowana

32
Pepłowski 

Łukasz

Badanie możliwości 

wydłużania czasów 

symulacji sterowanej 

dynamiki molekularnej

Praca ma na celu przebadanie w programie NAMD różnych opcji w celu wygenerowania jak 

najdłuższej symulacji sterowanej dynamiki molekularnej (SMD) w danym czasie, tak aby jak 

najbardziej zbliżyć się z badaniami teoretycznymi do eksperymenty, nie tracąc przy tym dokładności 

uzyskiwanych wyników. Informatyka Stosowana, Fizyka techniczna spec. Fizyka medyczna

Informatyka 

Stosowana, 

Fizyka 

techniczna 

spec. Fizyka 

medyczna

33
Pepłowski 

Łukasz

Badanie oddziaływań 

funkcjonalizowanych 

nanorurek węglowych z 

błoną komórkowa - badania 

teoretyczne

Praca ma na celu przebadanie wpływu funkcjonalizacji nanorurki węglowej na proces przebijana 

błony komórkowej. Wykorzystywana będzie do tego metoda sterowanej dynamiki molekularnej 

(SMD) 

Informatyka 

Stosowana, 

Fizyka 

techniczna 

spec. Fizyka 

medyczna

34
Pepłowski 

Łukasz

Rozszerzenie programu 

VMD o wtyczkę 

obsługującą kontroler 

Nintedo Wii Remote 

Praca ma na celu napisanie dodatkowej wtyczki do programu analizującego dynamikę molekularną 

białek i DNA która pozwoli obsługiwać bezprzewodowy kontroler Nintendo Wii remote. Dzięki czemu 

w bezprzewodowy sposób będzie można sterować renderowanym obrazem 3D i ułatwić analizę 

wyników badań teoretycznych

IS

35
Piątkowski 

Dawid

Wpływ grafenu na 

propagację wzbudzeń 

plazmonowych

Grafen i jego unikalne własności optyczne stanowią niezwykle interesujący materiał 

optoelektroniczny. Z uwagi na szeroką i płaską charakterystykę absorpcyjną, bardzo efektywnie 

oddziałuje on z pobliskimi, optycznie czynnymi nanoobiektami.

Tematem pracy jest zbadanie wpływu grafenu na propagację wzbudzeń plazmonowych 

(polarytonów) w pojedynczych, srebrnych nanodrutach. Poznanie własności optycznych układów 

hybrydowych, składających się z grafenu oraz nanocząstek metalicznych jest niezwykle ważne z 

punktu widzenia zastosowań w nanosensoryce oraz nanofotowoltaice

Fizyka 

doświadczaln

a, Opto- i 

Mikroelektron

ika



36
Piotrowski 

Tomasz

Implementacja algorytmów 

lokalizacji źródeł z EEG 3

Lokalizacja źródeł z elektroencefalografii (EEG) jest od wielu lat kluczowym narzędziem do analizy 

czynności elektrycznej mózgu, zarówno spoczynkowej jak i po bodźcowaniu. Niedawno 

wprowadzone lokalizatory obniżonego rzędu pozwalają rozwiązać problem odwrotny lokalizacji z 

pomiarów w EEG w przypadkach, gdy źródła są położone blisko siebie, są skorelowane i gdy 

stosunek sygnału do szumu jest niski. Planowane jest wykonanie wielu testów zachowania się 

wprowadzonych algorytmów zarówno w symulacjach, jak i na rzeczywistych danych, co wiąże się z 

koniecznością zaprojektowania i zaimplementowania szeregu funkcjonalności. Praca inżynierska 

będzie koncentrowała się na implementacji algorytmów tejże funkcjonalności w środowisku 

MATLAB.

IS, Fizyka 

Techniczna, 

specjalność: 

Cyfrowe 

systemy 

automatyki

37
Piwiński 

Mariusz

Modelowanie wiązek 

atomowych

Praca związana będzie z modelowaniem geometrii wiązek atomowych wytwarzanych za pomocą 

różnych źródeł. Celem pracy będzie stworzenie możliwie uniwersalnej aplikacji pozwalającej na 

analizę przestrzenną wytwarzanej wiązki atomowej dla źródła o określonej geometrii. Stworzony 

program ma być narzędziem wspomagającym proces projektowania źródeł wiązek atomowych

IS

38
Piwiński 

Mariusz

Polaryzator typu „stosu 

płytek” dla promieniowania 

z zakresu 200-250 nm

Praca dotyczyła będzie budowy transmisyjnego polaryzatora typu „stosu płytek” dla promieniowania 

w zakresie 200-250 nm. Celem pracy będzie określenie optymalnej geometrii urządzenia, 

zaprojektowanie, a następnie jego wykonanie

fizyka 

doświadczaln

a, fizyka 

techniczna
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Przegiętka 

Krzysztof

Luminescencyjne metody 

datowania w badaniach 

interdyscyplinarnych

Tematem pracy jest wykorzystanie zjawiska stymulowanej luminescencji minerałów do określania 

wieku bezwzględnego próbek (wyrażonego w latach). Badania te stanowią część 

interdyscyplinarnego projektu naukowego, realizowanego z udziałem geologów i archeologów i 

dotyczą aktualnych prac prowadzonych w Zespole Datowania Luminescencyjnego Instytutu Fizyki 

UMK. W ramach przygotowania pracy magisterskiej przewidziano udział w badaniach 

laboratoryjnych (pomiary dawek rocznych za pomocą nowoczesnego czytnika TL/OSL i pomiary 

gamma-spektrometryczne oraz analizę wyników), a także ewentualny udział w badaniach 

terenowych (pobieranie próbek na stanowiskach archeologicznych).

Fizyka i 

Fizyka 

Techniczna

40
Przegiętka 

Krzysztof

Analiza dźwięku 

zabytkowych dzwonów 

Torunia i Chełmna

Dźwięk dzwonu ma złożoną strukturę, składa się zarówno z tonów harmonicznych, jak i 

nieharmonicznych, które nadają mu unikalny, indywidualny charakter. Widmo dźwięku dzwonu 

wykazuje również ewolucję czasową. W ramach realizacji pracy przewiduje się rejestrację dźwięku 

wybranych dzwonów Torunia i wykonanie ich analizy widmowej. Pomocne, choć nie niezbędne, 

będą predyspozycje muzyczne

Fizyka i 

Fizyka 

Techniczna
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Sokolov 

Oleksandr

Wieloagentowe 

modelowanie układów 

fizjologicznych

Zapoznanie się z modelami analitycznymi układów fiziologicznych jako modeli biocybernetycznych.

Badania zachowania układów oddechowego, krążenia oraz insulina-glukoza i ich połączenie za 

pomocą komunikacji wieloagentowej. Zachowanie agentów opisuje się za pomocą reguł w logice 

rozmytej.

Zadaniem dyplomanta będzie realizacja modelu w środowisku MatLab i biblioteki MACSim (Multi-

Agent Control for Simulink) 3. Kierunek(ki), do którego temat jest adresowany

IS, Fizyka 

Techniczna, 

specjalność: 

fizyka 

medyczna



42
Sokolov 

Oleksandr

Klasyfikacja danych za 

pomocą reguł rozmytych

Celem pracy jest badanie wpływu układów rozmytych 1 i 2 typu na rozkład prawdopodobieństwa 

wyników klasyfikacji. W ramach pracy należy wyznaczyć wpływ różnych funkcji przynależności a 

także różnych typów

wnioskowania (modele Mamdani, Takagi-Sugeno, Cukamoto)   na rozkład prawdopodobieństwa 

wyjściowej  klasy. Zadaniem dyplomanta będzie napisanie programu, którego celem jest badanie 

klasyfikacji rozmytej z losowymi danymi wejściowymi

IS

43
Strzałkowski 

Karol

Wpływ nieuporządkowania 

strukturalnego na 

własności termiczne, 

optyczne oraz elektryczne 

mieszanych kryształów II-

VI 

Zadaniem studenta będzie zbadanie wpływu nieuporządkowania w mieszanych kryształach na ich 

własności termiczne (termiczna przewodność), optyczne (luminescencja) i elektryczne (opór). 

Planuje się przebadać serie kryształów CdZnTe, CdZnSe oraz CdTeSe w pełnym zakresie składów, 

tj. od związku podwójnego do podwójnego, np. w przypadku CdZnTe od CdTe do ZnTe. Student 

będzie aktywnie uczestniczyć również w procesie otrzymywania kryształów (wysokociśnieniową 

metodą Bridgmana) i przygotowania próbek do pomiarów. Wyniki badań zostaną opublikowane w 

renomowanym czasopiśmie z listy filadelfijskiej (np. Journal of Alloys and Compounds) ze 

studentem jako współautorem.

Fizyka 

Techniczna, 

specjalność: 
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Tarczewski 

Tomasz

Projekt i wykonanie 

drukarki 3d typu delta 

Celem pracy jest przygotowanie założeń, dobór elementów oraz wykonanie i oprogramowanie 

drukarki 3d typu delta. Zakres prac obejmuje również przeprowadzenie badań dotyczących jakości 

druku.

M Garstecki

45
Tarczewski 

Tomasz

Projekt i wykonanie 

wysokosprawnej 

przetwornicy DC-DC 2

Celem pracy jest przygotowanie założeń, wybór topologii, dobór elementów oraz wykonanie i 

uruchomienie przetwornicy DC-DC mocy z zakresu 0,5 &#8211; 1kW. Zakres prac obejmuje wybór 

topologii przetwornicy, opracowanie modelu matematycznego, opracowanie algorytmu regulacji 

napięcia oraz przeprowadzenie badań sprawności urządzenia

Fizyka 

Techniczna, 

specjalność: 

Cyfrowe 

systemy 

automatyki

46
Zawada   

Michał

Pomiar wpływu sieci 

optycznej na częstość 

zegarową w optycznym 

zegarze atomowym na 

atomach Sr

Polski Optyczny Zegar Atomowy jest w tym momencie najdokładniejszym wzorcem częstości w 

naszym kraju. Jego względna stabilność jest rzędu 10^{-17}.  Pomiar wpływu zewnętrznych pól 

świetlnych na częstość przejścia jest jednym z etapów budowania budżetu niepewności tego zegara

Fizyka

47
Zawada   

Michał

Spektroskopia ultrazimnych 

atomów Rb i Hg

W ramach tego tematu przeprowadzone zostaną badania umożliwiające wyznaczenie parametrów 

fizycznych charakteryzujących wzajemny wpływ ultrazimnych chmur atomów rubidu i rtęci. Badania 

zostaną przeprowadzone w Krajowym Laboratorium FAMO, gdzie znajduje się jedyny na świecie 

układ, w którym badane są ultrazimne atomy Rb i Hg zgromadzone w podwójnej pułapce typu MOT

Fizyka


